Zápis z jednání vedení Asociace samostatných odborů ČR
s předsedou ČSSD p. Ing. Paroubkem
Dne 20. 2. 2008 v Lidovém domě
Přítomní : p. Ing. Paroubek, tisková mluvčí Bc. Kočová
p. Dufek, p.Tesař, p. Mráz, p.MUDr. Engel, p. PhDr. Jílek
1.) Důchodová reforma – zástupci odborů chtěli znát stanovisko ČSSD na důchodovou
reformu. Odbory nesouhlasí s délkou odchodu do důchodu u vybraných profesí (např.
horníci, pracující v nepřetržitých provozech atd.). Upozornili na důchodový systém
v Německu, kde je také nárok na odchod do důchodu v 65 letech, ale současně je dána
možnost odejít do důchodu dříve. Stanovisko ČSSD je na webových stránkách strany.
Pan předseda Paroubek připustil, že může dojít k jistým parametrickým změnám.
2.) Přijetí eura – ČSSD není nakloněna rychlému zavedení eura, protože může dojít
ke zvednutí cenové hladiny o 8 až 10 %. Na druhou stanu, koruna nemůže zůstat
osamocena, pokud okolní státy euro přijmou. Důležitým poznatkem bude situace po
přijetí eura na Slovensku. P. Dufek upozornil, že okolo roku 2013 má dojít ke změně
zemědělské politiky, a proto by bylo vhodné vyčkat se zavedením eura až do této
doby.
3.) Daně – ČSSD vypracuje desatero pro občany před volbami do krajských orgánů, kde
se každý bude moci seznámit se záměry strany v případě, kdyby ČSSD volby vyhrála.
Jedním z bodů bude zrušení poplatků ve zdravotnictví, dalším bodem by mělo být
obnovení daňové progresivity.
4.) Zdravotnictví – odbory vyjádřili velkou obavu z připravovaných zákonů na přechod
nemocnic a zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. P. předseda Paroubek
konstatoval, že toto je velmi závažné téma, už také proto, že jej sledují ¾ všech
obyvatel. Byl domluven společný postup o informování občanů.
5.) Stravenky – je to dlouholetá zaměstnanecká výhoda, proto obě strany budou
podporovat její zachování.
6.) Dostavba Temelína – na tento problém mají jak ČSSD, tak ODS téměř shodné
stanovisko, tzn. mělo by se začít stavět co nejdříve.

V Lidovém domě
20. 2. 2008

