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Prohlášení
Demokratické Unie Odborářů
k činnosti vládní koalice
Úvod
Již dva roky vládne této zemi koalice složené ze zástupců Občanské demokratické strany, strany
TOP 09 a strany Věcí veřejné, resp. její nově vzniklé odnože strany LIDEM. Nehledě ke skutečnosti, že ve
vládní koalici je zastoupen politický subjekt, který v okamžiku voleb vůbec neexistoval a tím pádem se jich
také nemohl zúčastnit, neplní tato vláda své sliby, na základě kterých byli zástupci současných vládních
stran zvoleni do Poslanecké sněmovny. Ekonomické problémy řeší současná vláda na úkor těch, kteří
stávající situaci nezavinili – na úkor většiny občanů České republiky. Výsledkem je neustálé zvyšování daní
a omezování různých, zejména sociálních výdajů. Protilidová politika Nečasovy vlády se tak dotýká stále
většího počtu rodin.
Vývoj v naší republice není lhostejný ani členům Demokratické Unie Odborářů. Vždyť se negativně
dotýká nejen jejich rodin, ale i dalších občanů, spolupracovníků.
Z těchto důvodů přijal 1.Sjezd DUO, který se koná 19. září 2012, následující prohlášení k činnosti
vlády České republiky vedené premiérem RNDr. Petrem Nečasem.

Bytová politika
Slušné a cenově dostupné bydlení by mělo být jedním z hlavních cílů sociální politiky. Dostatek bytů
vhodných zejména pro mladé rodiny nebo pro seniory musí být cílem nejen vlády, ale i dalších orgánů.
Byt a bydlení považuje DUO za základní potřebu člověka a rodiny. Uspokojování této potřeby je
zájmem nejen soukromým, ale i veřejným. Právo na bydlení je jedno ze základních práv občana.
Za jednu z perspektivních forem bydlení, zejména pro ty méně majetné, považujeme nájemní
bydlení. Ne každý má dostatek finančních prostředků na koupi vlastního bytu či domu, když zejména ve
větších městech se při jejich pořízení jedná o milionové částky. V této souvislosti je nutné zastavit neustálé
zvyšování nájmů; nájmy zvyšovat přiměřeně jen takovým způsobem, aby pokryly nezbytné náklady na
údržbu bytů, jejich modernizaci či přinesly přiměřený zisk. Zejména pro důchodce začínají být ceny nájmů
v některých lokalitách neúnosné.
Je nutné přijmout nový zákon o sjednávání nájmu z bytů a cen služeb spojených s bydlením.
Současně je nutné zrovnoprávnění všech forem vlastnictví bytů.
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Církevní restituce
DUO se staví zásadně proti církevním restitucím v takové formě, v jaké nám je předkládá současná
vláda. Navracením, nebo lépe řečeno darováním majetku v hodnotě desítek miliard zejména katolické církvi
hrozí překročení restituční hranice 25. února 1948.
V době, kdy vláda zvyšuje daně, kdy ekonomické problémy řeší na úkor občanů, se připravuje
doslova rozhazování miliard, které nejsou nijak podloženy. Není doloženo, jak k tomuto majetku církev
přišla, jakým způsobem byl tento majetek oceněn. A jak víme z historie, nepřicházela církev ke svému
dřívějšímu majetku zcela čistými způsoby.
Nesouhlasíme s převodem tisíců hektarů polí, luk a lesů, s darováním takového národního majetku
jako jsou například lázně Karlova Studánka, hrady Bouzov nebo Sovinec a další známé památky.
Demokratická Unie Odborářů nemá námitek proti případnému navrácení takových objektů, které
slouží k naplňování duchovní činnosti církví – kostelů, modliteben a dalších budov. Tento náš nesouhlas
není také útokem na řadové členy církví, na jejich vyznání. Z katolické církve či jejich součástí by se neměly
stát firmy, hospodařící s miliardovým majetkem, ale organizace, jež budou naplňovat především duchovní
potřeby svých členů a příznivců.

Doprava
Jako odborový svaz, sdružující členskou základnu zejména z odvětví dopravy, prosazuje DUO
takovou státní dopravní politiku, která bude garantovat kvalitní základní dopravní obslužnost na území
celého státu. Páteří dopravy by pak měla být zejména ekologická železnice. Nesouhlasíme s preferencí
silniční dopravy na úkor železnice, se současnou nadvládou silniční lobby.
Jsme pro nastavení rovných podmínek pro všechny druhy dopravy, kdy do nákladů dopravy silniční
budou započítávány i další položky, díky jejichž absenci tak tato se jeví jako levnější a pro stát výhodnější.
Dosud žádná vláda neřešila veřejnou dopravu systémově jako celek. Toto naše konstatování platí i o
vládě současné.
Podporujeme rozumnou spolupráci různých druhů doprav, vznik funkčních a smysluplných
integrovaných dopravních systémů, budování překladišť a logistických center.

Důchodová reforma
Demokratická Unie Odborářů prosazuje úctu ke starší generaci, tedy k těm našim spoluobčanům,
kteří této společnosti již svůj díl práce odvedli a proto mají nárok na zasloužený odpočinek. Je tedy
nezbytné prosazovat, aby náš stát vytvářel pro všechny seniory takové podmínky, aby jejich podzim života
byl prožit v důstojných zejména ekonomických podmínkách. Z tohoto důvodu trváme na udržení solidárního
důchodového systému a zachování garance státu nad finančními prostředky určenými k důchodovému
zabezpečení.
Budeme prosazovat následující parametry důchodového systému:
- důchodový systém povinný pro všechny občany
- průběžné financování důchodového systému
- důchodový systém dávkově definovaný
- důchodový systém solidární příjmově a generačně
- důchody státem garantované
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Cílem budiž dosažení dlouhodobého náhradového poměru na minimální úrovni 40 procent průměrné
hrubé mzdy v daném období.
Jen garance státu nad veřejnými prostředky určenými na důchodové zabezpečení je zárukou, že
stáří všech občanů bude důstojné.
Připravovaná vládní reforma důchodového systému nehledá způsob, jak udržet a dále rozvíjet
solidární systém, ale jak ho omezit a současně také umožnit majitelům soukromých důchodových fondů
realizovat na úkor většiny obyvatelstva své zisky.
Jsme zásadně proti dalšímu prodlužování důchodového věku. Oddalování doby odchodu do důchodu
snižuje také šanci mladých lidí, absolventů škol a dalších, získat odpovídající zaměstnání.

Školství
Základem školství, které je přístupné všem občanům naší země bez ohledu na jejich ekonomické
postavení, musí být síť veřejných (státních) škol všech stupňů, od škol základních až po školy vysoké.
Stavíme se proti školnému na veřejných vysokých školách – i přes vládní sliby by se školné mohlo
stát překážkou dosažení vzdělání zejména u dětí a mládeže ze sociálně slabších rodin.
Jsme pro zlepšení společenského a sociálního postavení učitelů a dalších pedagogických pracovníků,
které neodpovídá významu jejich poslání při výchově mladé generace a tím i při tvorbě budoucnosti tohoto
národa.

Zdravotnictví
Základem přístupu Demokratické Unie Odborářů k otázce zdravotnictví je jeho pojetí jako veřejné
služby, nikoliv tedy jako objektu veřejné soutěže. Tato služba musí být financována z veřejných peněz
(např. z povinného veřejného zdravotního pojištění, státního rozpočtu, rozpočtů samospráv). Organizace,
které poskytují zdravotní péči, nesmí být přednostně orientovány na tvorbu zisku, ale na poskytování
kvalitní a všeobecně dostupné služby pro všechny občany.
Veřejné peníze tedy musí být určeny na úhradu nezbytných nákladů zdravotní péče, nikoliv na zisky
soukromých subjektů. Z ústavy vyplývá, že každý občan České republiky má právo na poskytování
bezplatné zdravotní péče za podmínek, které stanoví zákon. Zákon nehovoří o spoluúčasti pacientů, o
přímých platbách, osobních zdravotních pojištěních či poplatcích. Povinné veřejné zdravotní pojištění je
tvořeno solidárními veřejnými penězi, proto musí být zdravotnictví pojato jako forma veřejné služby.
Jen jedna veřejnoprávní pojišťovna.

Tripartita
Nejsme spokojeni s jednáním představitelů vlády v rámci tripartity, kdy vláda přichází na její jednání
pouze sdělit rozhodnutí vlády, aniž by o projednávaných otázkách byla ochotna diskutovat, naslouchat
hlasům a názorům svých sociálních partnerů.

Závěr
DUO deklaruje podporu všech aktivit, které povedou k odvolání stávající vlády a k vypsání nových
voleb. Bude se aktivně účastnit forem občanské nespokojenosti, které povedou k tomuto cíli.
Je třeba si uvědomit, že současné vláda tomuto národu i tomuto státu škodí a jen její pokud možno
co nejrychlejší pád může těmto škodám zabránit. Škodám ekonomickým i morálním.
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Neděláme si iluze, že jakákoliv nová vláda přinese automaticky spásu. Chceme (a tento národ by si
zasloužil) vládu, která bude se svými sociálními partnery, odbory nevyjímaje, jednat, diskutovat a
v partnerské součinnosti hledat (a posléze také nacházet) nejoptimálnější a pro občany co nejlepší řešení.
Odrazem naší nespokojenosti mohou být i nadcházející volby do krajských zastupitelstev a Senátu
Parlamentu České republiky. Nikomu neradíme, koho nebo kterou stranu volit, kterému kandidátovi dát
svůj hlas. Volte uvážlivě, dle svého nejlepšího svědomí. Uvědomme si, že volby jsou jedním z významných
nástrojů, kterým můžeme politiku a politickou kulturu v této zemi změnit.

Zdeněk F o j t í k
předseda
Demokratické Unie Odborářů
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