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Bez peněz se toho ve městě nedá moc udělat
V poslední době se stalo zvykem některých pisatelů článků 

útočit v městských novinách především na autory článků dříve
zveřejněných. Tyto lidi pak pokud možno osobně zesměšnit, či
jim naopak dát »dobré rady«.

K osvědčeným a vtipným
pánům Šmídovi a Drobilovi se
nejnověji přidává i Karel Sto-
szek. Děkuji, pánové, ač vyzván,
nemohu se zapojit do podobné
osobní polemiky. Při sebelepší
vůli jsem totiž v reakcích na můj
článek neobjevil žádný konkrétní
argument, žádnou myšlenku, 
s níž by se dalo polemizovat. Jen
jsem netušil, že jim tak »šlápnu«
na kuří oko. To mne těší. 

Ještě více by mne ale do bu-
doucna těšilo, kdyby zástupci
KDU sdělili, co tedy ze stávající
koaliční vlády považují za ne-
úspěch a za co by podle nich
měla nést odpovědnost ČSSD.
A co se naopak podařilo prosadit
jen a jen díky hrstce jejich po-
slanců. Nebo aby alespoň sdělili,
k čemu vůbec je na politické
scéně KDU, kromě trvalé role
přelétavého jazýčku na vahách.
Ale abych se vrátil k Bohumínu -

tady už tu jejich nepotřebnost
občané pochopili téměř dokonale.

Naopak ODS je a bude trva-
lým ideovým protivníkem ČSSD.
My se netajíme tím, že základem
našeho progra-
mu je solidari-
ta. Vážíme si
schopných a úspěšných a těch,
kteří si poctivě dokázali vydělat.
Jen jsme pro to, aby se solidárně
rozdělili o své úspěchy s těmi, 
kteří z různých důvodů stejně
úspěšní nebyli a mají potíže.
(Nezaměňovat, prosím, s těmi, 
kteří se na nedokonalostech sy-
stému přiživují a zneužívají soli-
darity!) Ale jsou a vždy budou
mezi námi lidé nemocní, staří,
ne z vlastní viny nezaměstnaní,
kteří by chtěli pracovat. A také
ti, kteří pracují za minimální 
mzdu, kterou jim sociální de-
mokracie chce, na rozdíl od
ODS, alespoň garantovat. 

Proto jednou ze základních
odlišností mezi ČSSD a ODS je
daňový systém. Přestože za vlády
ODS byly sazby až 42 % a ČSSD
je od té doby značně snížila, jsme
pro zachování progresivních sa-
zeb, kdy lidem z vyššími příjmy je
sráženo vyšší procento, než li-
dem s příjmy nižšími. Na tom je
právě zmíněná solidarita založe-

na. Proto je ná-
vrh na snížení
sazeb u nižších

příjmových pásem na 12 % a 
19 % výhodný a přinese zvýšení
čistých příjmů až o 4 700 Kč
ročně u lidí s příjmy do 20 tisíc
hrubého. U rodin s dětmi do-
konce do 30 tisíc korun hrubého
příjmu. U lidí s vyššími příjmy je
výhodnější »rovná« daň ODS.
Při ní ušetří například manažer 
s platem 75 tisíc měsíčně až 90
tisíc ročně na dani. Ale věřím, že
výše daní není jediným kritériem
kvality života a rozhodování 
u voleb. Při rovné dani ve výši 
15 % totiž nastane výpadek ve
státních příjmech cca 60 mld.
korun. Bylo by proto od ODS fér

říci občanům, kde ušetří ve výda-
jích, když nechtějí zadlužovat ze-
mi. Ale, prosím, konkrétně, ne
ta obvyklá obecná sdělení, že při
nižší dani všichni zavýskají rados-
tí a poctivě přiznají i příjmy, 
které nemají a tím se vybere více.
Na pohádky jsme už staří. Takže
dnes tolik kritizovaný schodek
80 miliard, plus 60 miliard niž-
ších daní, to máme dohromady
mínus 140 miliard. Na kterých
občanech a na kterých výdajích
to vyrovnáte, milá ODS? 

Ještě se na vaši radu opět
vrátím ke komentování bohu-
mínského dění. Kdo tomu tro-
chu rozumí (a od kolegů Drobila
a Stoszka ze zastupitelstva města
bych to čekal) tak ví, že jedním
ze základních příjmů města jsou 
i daňové příjmy. Avizovaný vý-
padek v příjmech při rovné dani
ODS mne tedy nemůže nechat
klidným. Mnoho bychom totiž
ve městě bez peněz neudělali.
Ale to by se jim vlastně asi líbilo,
protože potom by bylo co kritizo-
vat na komunální úrovni. 
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