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KONEC LEVNÉ PRÁCE
V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN

■

SPRAVEDLIVÝ RŮST MEZD
V KOLEKTIVNÍCH
SMLOUVÁCH PRO ROK 2018

■

V září 2015 Českomoravská konfederace
odborových svazů zahájila kampaň Konec levné práce
s jasným posláním – dát zcela nový impuls, inspiraci,
odvahu a naději pro kolektivní vyjednávání v České
republice.

■

Za dva roky se hodně změnilo, dnes už nikdo
v této zemi – veřejnost, média, politici – nepochybuje
o tom, že cena práce v ČR je podhodnocená. Analýza
ČMKOS ukázala, kde jsou příčiny.

■

Dnes můžeme s hrdostí říci, že na úsilí odborů
– kampani Konec levné práce – profitují čeští zaměstnanci. Za dva roky 2016–2017 se úroveň mezd zvedla
o 10 % .

■

Vláda výrazně zvýšila minimální mzdu a narostly
platy v rozpočtové a příspěvkové sféře. Za to patří
vládě České republiky naše poděkování. Oceňujeme
i snahu vlády – premiéra, který se správně domnívá,
že bez zvýšeného tlaku na představitele nadnárodních
firem, působících v ČR, se nemůže podařit rychleji
smazávat dramatické rozdíly mezi mzdovou úrovní
západní a východní Evropy, a apeluje i na evropské
státníky.

■

ČMKOS doporučuje pro kolektivní vyjednávání
v roce 2018, podle možností a dobrých ekonomických
předpokladů, vyjednávat růst mezd o 8–10 %.

Nyní v době před volbami je zcela legitimní, aby
se ČMKOS ptala politiků a hledala v programech
politických stran, jakým způsobem chtějí české
zaměstnance vyvést z pasti nízkých mezd a platů.

■

S potěšením můžeme konstatovat, že kampaň
Konec levné práce ovlivnila programy všech
parlamentních politických stran. Mzdy a platy se v nich
historicky poprvé stávají prioritou. Liší se však výrazně
způsobem jak dosáhnout konce levné práce v ČR.
Strany kloužou po povrchu, většině chybí dlouhodobá
strategie, a některé dokonce navrhují zhoršení.

■

Růst mezd a platů je totiž možný pouze za
podmínek prorůstové hospodářské politiky státu,
doprovázené zásadní modernizací české ekonomiky.
Klíčovou otázkou pro budoucnost je, zda se opravdu
vydáme touto cestou, kterou ČMKOS představila ve
svém analytickém programovém dokumentu
VIZE z měny hospodářské strategie ČR.

■

Vyzýváme politiky, kteří se ucházejí o hlas
českých zaměstnanců: předložte propočty svých
slibů a dopady na rozpočtovou stabilitu a na
občany. Lákadla a sliby nám nestačí.

Doporučujeme voličům: vybírejte a volte ty strany,
které nabídnou reálný hospodářský program, ty,
které mají opravdový zájem pozvednout životní
úroveň lidí práce – zaměstnanců.

RŮST MEZD
JE VÝRAZEM ODPOVĚDNOSTI
ZA BUDOUCNOST ČESKÉ REPUBLIKY!

KDO NEJDE K VOLBÁM, VOLÍ TY, KTERÉ NECHCE!
JDĚTE K VOLBÁM
A ROZHODNĚTE!

