
Nemusíme být pokusnými králíky

Z billboardů, ale také z no-
vin i Oka, se na nás ze strany
ODS chrlí informace, kolik u-
šetříme na daních, jsme-li 
zdravotní sestrou, živnostní-
kem či státním zaměstnan-
cem. Raději se nepíše, kolik 
ušetří třeba senátor. Rovná
daň má být tím řešením pro
Českou republiku a Slovensko
s Dzurindou naším vzorem. Je
mi líto slovenských přátel a pře-
ji jim, a� se jejich situace zlep-
ší, musím však nyní uvést pro
srovnání několik čísel:

● průměrná mzda v ČR 
- 19 030 korun, Slovensko 
13 327 korun;

● míra nezaměstnanosti v ČR
- 7,9 %, Slovensko 16,4 %;

● míra chudoby v ČR - 8 %
(nejnižší v Evropě), Sloven-
sko 21 %.

Opravdu je Slovensko a je-
jich rovná daň naším cílem?

Druhou věcí, kterou ODS
neříká, je obrácená strana da-
ňových úspor
lidí s největší-
mi příjmy. Ne-
jenže se zároveň zvýší daň 
z přidané hodnoty a například
většina potravin, léky, voda,
teplo a veřejná doprava zdraží
o deset procent. Tuto zvýše-
nou cenu jistě rád zaplatí ten,
kdo na dani z příjmu ušetří 
statisíce. Ale co lidé s nejnižší-
mi příjmy, kteří na dani z příj-
mu neušetří nic? Zároveň však
výpadek příjmů ve státním
rozpočtu ve výši více než 120
miliard způsobí, že bude pla-
ceno školné, vzroste spolu-
účast pacientů a s největší
pravděpodobností nebude na

investice. Z programu ODS se
to nedozvíme, protože ODS
jej ještě neprozradila a asi jej
utají až do voleb. Zkusme si
proto bez komentáře vypomo-
ci některými citáty jejich před-
stavitelů. Každý čtenář si jistě
udělá obrázek sám.

● »Pokud bude-
me lidem před
volbami otevře-

ně říkat, co máme v plánu, nikdy
ve volbách nevyhrajeme« Mirek
Topolánek, předseda ODS, Li-
dové noviny, 15.4.

● »Zavedení školného a výpově�
bez udání důvodu není v našem
programu« Jiří Šneberger, vo-
lební manažer ODS, Lidové
noviny, 20.4., reakce na inze-
rát ODS mínus.

● »ODS chce zavést školné« Val-
ter Bartoš, stínový ministr
školství ODS, Právo, 21.4.

● »Umožníme zaměstnavatelům
propouštět lidi bez udání důvo-
du« Alena Páralová, stínová

ministryně práce a sociálních

věcí ODS, Hospodářské no-

viny, 21.4.

Stejně úspěšně ODS tají ta-

ké návrhy na zrušení investič-

ních pobídek, zrušení mini-

mální mzdy a okamžité zvýšení

nájemného a umožnění výpo-

vědí z bytu. 

A na závěr se vrátím k naše-

mu městu, protože o něj mi

jde především. ODS také ještě

neřekla, jak obcím vykompen-

zuje výpadek cca 20 miliard, 

o které by přišly rovnou daní. 

Věřím, že se to nestane a li-

dé budou mít nakonec rozum.

Bu� ODS nezvolí, anebo na-

konec zmoudří i politici ODS

a uznají, že Česká republika a

její občané nemusí být pokus-

nými králíky. A že Slovensko,

ale také Rumunsko, či Lotyš-

sko nemusí být naším vzorem.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

Nerad bych zapleveloval Oko politickými články netýkající-
mi se města. Přesto to zčásti udělám, abych se pak k dopadům
na město a jeho občany vrátil.
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