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Kolegyně a kolegové odboráři, 

Společenství lidí nejen v ČR je cíleně směrováno k individualismu. Média jsou 
ovládána penězi. A peníze mají ti, kteří individualismus podporují, protože jim 
vyhovuje. 

Masa lidí se daleko lépe ovládá, když se každý jedinec zajímá jen o své vlastní 
problémy a snaží se ve společnosti uplatnit pouze tím, že se prosazuje na úkor 
ostatních jedinců. 

Pak už stačí zvolit vhodnou strategii k ovládnutí mysli lidí některou z ideologií a zrodit 
totalitu. Je jedno, jestli jde o ideologii politickou, národnostní, náboženskou nebo 
ekonomickou. 

Každá má jediný cíl. Aby hlasatelé ideologie zbohatli a v klidu si toto bohatství užívali 
a ostatní lidé, aby této ideologii uvěřili, dřeli do úmoru a ani si nevšimli, že se s nimi 
hlasatelé ideologie rozhodně nechtějí dělit o vytvořené bohatství. V této etapě dějin 
se právě opět nacházíme.  

Společenství lidí právě prožilo finanční a hospodářskou krizi, kterou dokázalo 
rozpoutat pouze několik jednotlivců v bankovním sektoru a která způsobila 
dominovým efektem strádání obyvatelstvu celé planety. V naší zemi se to projevilo 
tím, že jsme jako odbory souhlasily, aby po dobu krize bylo upřednostněno udržení 
pracovních míst a zaměstnanosti lidí před nárůstem mezd. Logické. Jenomže tato 
logika měla pokračovat tím, že pokud se podaří krizi překonat, pak zaměstnavatelé 
začnou při zvyšování výroby také po dohodě s odbory zvyšovat mzdy, aby docházelo 
k férovému rozdělení vytvořené hodnoty.  

A co se stalo ? 

Zaměstnavatelé nejen v ČR, ale v celém světě, chtějí dohnat ztrátu svého bohatství 
z období krize a tak vymýšlejí stále absurdnější argumenty, proč nezvyšovat mzdy 
zaměstnanců. Zvyšující se objem zakázek chtějí vyrábět se stále menším počtem 
zaměstnanců. Chtějí, aby zaměstnanci absolutně podřídili svůj osobní život potřebám 
firmy a v době převisu zakázek pracovali prakticky neomezeně. Za druhé světové 
války tomu nacisté v Německu říkali totální nasazení a zotročovali zaměstnance 
z celé Evropy. Dnes se zaměstnancům nevyhrožuje ani koncentračním táborem, ani 
popravčí četou. Dnes se zaměstnancům vyhrožuje ztrátou zaměstnání. To má spolu 
se záměrným oslabováním sociálního systému vést k panickému strachu 
zaměstnanců z toho, že se stanou zcela nemajetnou spodinou společnosti, která 
není schopna uspokojit prací své základní životní potřeby a bude odkázána na 
žebrácké sociální dávky, vybírání popelnic a přespávání pod mostem !!! 
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Strach je silnou zbraní zaměstnavatelů. Kdo se bojí, ten se nechá snadněji 
manipulovat. Kdo se bojí o kvalitu svého života, o životní podmínky své rodiny, ten je 
schopen přijmout i zotročující podmínky svého zaměstnávání. 

Proto tak vadí odbory, které jsou vybudovány na solidaritě, na vzájemné pomoci! 
Proto tak vadí vyjednávání odborů o nárůstu mezd. Protože se vyjednává za všechny 
zaměstnance. Když se nesjedná nárůst mezd v kolektivní smlouvě, to se to pohodlně 
štve zaměstnance proti sobě. Tomu se přidá padesátikoruna a hned začne působit 
závist u těch, kteří ji nedostali. Tomu se zase slíbí, že když vystoupí z odborů, 
dostane přidáno, nebo přejde na lepší pracovní pozici. Platí zásada „Rozděl a panuj“ 
!!! Proti tomu stojí odbory a vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách. To je 
naše práce a poslání. A platí to také v této době a bude to platit i v budoucnu. Pokud 
nechceme, aby tady díky nespokojenosti zaměstnanců dostala prostor nějaká nová 
totalita, která nebude mít nic společného ani s demokracií, ani s lidskostí. 

Cenová hladina v ČR se nebezpečně blíží cenové hladině Německa a Rakouska. 
Jsme přibližně na 70% jejich úrovně. Mzdy jsou u nás ale třikrát nižší !!! Po 
pětadvaceti letech tržního hospodářství !!! Minimální mzda v rakouském 
kovoprůmyslu činí podle kolektivní smlouvy od 1.11.2014 – 1.724 euro, v Německu je 
od 1.1.2015 – 1.473 euro. Naše minimální mzda se zohledněním kupní síly je nyní 
podle Eurostatu na úrovni 502 euro !!! Je nižší, než minimální mzda na Slovensku, 
která činí v přepočtu na kupní sílu 536 euro, v Maďarsku 593 euro a v Polsku 738 
euro !!! Nesmíme přihlížet tomu, že se staneme samým dnem levné práce v Evropě 
!!! 

Kolegyně a kolegové, vyzývám vás všechny, abychom společně usilovali 
v nadcházejících obdobích ze všech svých sil o vyjednání férových nárůstů mezd a 
férových pracovních podmínek zaměstnanců v ČR !!! 

Zaměstnanci jsou cenní, jen si to stále ještě neuvědomují !!! 

Děkuji Vám všem !!!  

  


