Praha, 16. 8. 2017 – Volební lídr ČSSD, Lubomír Zaorálek se kriticky vyjádřil o podnikatelích, kteří
neplatí zaměstnancům podle něj dostatečně vysoké mzdy. Doslova řekl, že „neplatit zaměstnancům
slušnou mzdu je darebáctví“ a že když někdo není schopen podnikat tak, aby zajistil zaměstnancům
normální život, a měl by přestat podnikat. Takový podnikatel má, podle Zaorálka, pro naši zemi nulový
význam.
Na vyjádření L. Zaorálka reaguje předseda výboru Podnikatelských odborů pan Radomil Bábek:
Je vidět, že se termín voleb kvapem blíží. Lubomír Zaorálek vytáhl bolševickou rétoriku a snaží se zapůsobit na
zaměstnance, jako jejich ochránce. Proto je třeba uvést vše na pravou míru.
Skutečně jsou mzdy v ČR jen čtvrtinou či třetinou toho, jaké mzdy berou zaměstnanci v Rakousku nebo
v Německu. Viníkem však nejsou zaměstnavatelé, kteří by rádi platili více, pokud by mohli. Každý soudný člověk
si je vědom toho, že v ČR je extrémně nízká nezaměstnanost, tedy lapidárně řečeno, nejsou lidi. Důvodem, proč
nemůžou zaměstnavatelé rázně přidat je vysoká cena práce. Jen člověk mdlého rozumu by uvěřil tomu, že
zaměstnavatelé by rádi nepřidali lidem na platech, aby sehnali zaměstnance, o které je nouze. Tvrdit, že
podnikatelé jsou darebáci, kteří nechtějí platit, může jen darebák.
Proto se cítím povinen prohlásit:
To vy, socialisté, jste darebáci. Vy jste vždy rozvrátili každé hospodářství, které jste dostali do rukou.
To vy nemáte co dělat v čele státu, protože vy jste příčinou nízkých mezd českých zaměstnanců.
To vy, socialisté a ostatní levičáci, jste vytvořili z České republiky antisociální stát, který bere zaměstnancům
70% ceny jejich práce.
To vy utrácíte naše peníze za nesmyslné projekty, tu 400 milionů na generové neziskovky, tady dotace pro
penzióny vašich kamarádů, jindy za naše peníze zbohatne odcházející socialistický politik.
Vy, soudruzi, uměle a stále navyšujete platy ve státní sféře, ačkoli je jasné, že zadlužený stát na to nemá. Zvýšíte
platy úředníkům, z nich si vezmete 70% na odvodech a daních, ale to vše opět zaplatí daňoví poplatníci –
zaměstnanci soukromých firem.
Pokrytecky hájíte zaměstnance, a přitom je bezohledně ždímáte. A potom jejich peníze rozdáte velkým firmám,
prý jako investiční pobídky. Pouhých 258 firem od vás dostalo darem 40 miliard! Za 6 miliard jste vystavěli
průmyslovou zónu, aby se mohla rozšiřovat firma, která má 22 miliard korun ročního zisku! Tak hospodaříte
s penězi daňových poplatníků. Rozhazujete, děláte si svoje kšeftíky a občany považujete za užitečné idioty, kteří
vás zvolí, abyste zůstali u koryta.
Má smysl pokračovat?
Jedni, podnikatelé a zaměstnanci, peníze vydělávají, druzí, socialističtí politici, pak jejich peníze rozhazují,
většinou ve svůj prospěch. Tak, kdo je tady darebák, pane Zaorálku?
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