
KAPITALISMUS DO KARANTÉNY! 
 

Generální stávku proti sabotáži úsilí o potlačení pandemie 
 

K její přípravě je třeba zahájit okamžitou diskusi pracujících a studentských kolektivů na základě 
demokratické diskuse shromáždění konaných za dodržení sociální distance. Odboroví aktivisté a 
jejich organizace ať bezprostředně vyzvou vedení svých svazů a centrál k celostátní a mezinárodní 
kampani. 
Považujeme za nutné okamžité zastavení provozu na základě rozhodnutí kolektivu zaměstnanců 
a zaměstnankyň v souvislosti s bezpečnostními riziky na základě §106 Zákoníku práce: 
„Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce (pokud) bezprostředně a závažným způsobem 
ohrožuje jeho život nebo zdraví“. Se 100% náhradou mezd. 
Odmítáme ale také snahu o „návrat před pandemii“ s celým systémem sociální nespravedlnosti, 
vykořisťování a útlaku. Pandemie především odhalila naprostou neschopnost kapitalistického 
systému zvládat jakýkoliv prvek nezbytné společenské reakce, všechny dílčí úspěchy lze připsat 
především maximálnímu nasazení lidí „v první linii“ – v naprosté většině ženských pracujících. 
 

Předkládáme návrh zásad protipandemického 
hnutí pracujících a mládeže k debatě: 

 
– 100% náhrady za karantény, izolace, překážky v práci, ošetřování dětí a nemoc mzdy po celou 
dobu nepřítomnosti v práci zpětně od 12. března 2020. 
– Nutný provoz za podmínek bezpečné práce pod kontrolou ohrožených zaměstnankyň a 
zaměstnanců: nejméně tři placené přestávky za směnu, OOP a maximální možné distance 
během provozu a při střídání směn. 
– Okamžité vyplacení dlužných příplatků zdravotnickému personálu, rizikové příplatky všem 
zaměstnankyním a zaměstnancům nuceným chodit do práce během pandemie – každá práce je 
riziková! Kompenzace následků Covid-19 jako u nemoci z povolání, odškodnění rodin. 
– Znovuotevření škol a pracovišť pouze za podmínek odsouhlasených studenty, rodiči a 
pedagogickým i nepedagogickým personálem – bezpečnost a zdraví musí být na prvním místě. 
Masivní investice do efektivního veřejného školství: maximálně 15 vyučovaných ve třídách. 
– Práce z domova všude, kde je to technicky možné za podmínek stanovených 
zaměstnankyněmi a zaměstnanci (dodržování pracovní doby, příplatky na vlastní výdaje atd.)  
– Velkoprodukce nezbytných potřeb – základních potravin, ochranných pomůcek, hygienických 
potřeb a léků vyžaduje neziskový princip, tedy znárodnění největších producentů pod 
demokratickou kontrolou zaměstnanců a spotřebitelů. Pryč s patenty na léky a vakcíny! 
– Žádnou spekulaci, regulaci cen nezbytných potřeb vč. základních potravin nejméně na 
předkrizovou úroveň! 
– Žádné propouštění, žádné snižování mezd. Ať majitelé otevřou účetnictví a vrátí zisky z 
posledních 5-6 let, které jsou výsledkem práce zaměstnanců.  
– Zachování, rozvoj zaměstnanosti a snížení pracovní zátěže zkrácením pracovní doby nejvýše na 
35 hodin týdně bez snížení mezd a zhoršení pracovních podmínek; minimální dovolenou 5 týdnů 
a snížení věku pro odchod do důchodu na 60 let. Minimální důstojnou mzdu 32500 Kč měsíčně 
nebo 200 Kč/hod. Řádné pracovní smlouvy pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně. 



– Zmrazení nájmů a cen služeb (voda, teplo, elektřina, plyn) na minimální, neziskové, regulované 
tarify. Trvale regulované dostupné nájemné, masivní rekonstrukci a výstavbu obecních bytů 
místo komerčních kancelářských, hotelových nebo předražených bytových komplexů 
soukromých developerů.  Zákaz vystěhování neplatících nájemnic a nájemníků bez náhrady! 
– Okamžité zastavení vymáhání dluhů prostých lidí exekutorskými mafiemi a jejich úplné 
odpisy tam, kde to sociální situace dlužníků vyžaduje.  
– Důstojnou podporu všem, kdo zůstali bez příjmů. Prodloužení nároků na podporu 
v nezaměstnanosti a všechny příspěvky na neurčito, dokud se nezlepší zdravotní a hospodářská 
situace. Razantní navýšení sociálních podpor a aktivní pomoc ze strany příslušných úřadů! 

Nezávislou levici, odbory o sociální organizace bez kompromisů! 
V procesu protipandemického hnutí pracujících a mládeže je podle nás nutné klást důraz na 
obnovu bojovných odborových, studentských, ženských, nájemnických a dalších organizací a 
vytvoření nového demokratického politického hnutí pracujících a mládeže. Jejich funkcionářky a 
funkcionáři musí být pravidelně demokraticky volení, odvolatelní a nesmí pobírat víc, než je 
průměrný příjem těch, které zastupují.  
K prosazení takových požadavků potřebujeme demokratickou a bojovnou opozici napříč 
odborovými a dalšími organizacemi pracujících, která demokratizuje dosavadní vyjednávání a 
připomínkování a nebude se bát běžných nástrojů obrany pracujících jako jsou demonstrace, 
stávky a okupační stávky. 
Prosazujeme demokratickou a na kapitálu nezávislou politickou alternativu pracujících a 
mládeže, opřenou o skutečná sociální, ekologická a jiná protestní hnutí, o bojovné odborové 
organizace. Volby chápeme jako platformu k rozvoji hnutí a boji za jeho požadavky, ne jako cíl sám 
o sobě. Odmítáme jakékoliv zákulisní vyjednávání a spojenectví se stranami kapitálu. 
Rasismus, nacionalismus, diskriminace žen, mládeže a všech menšin je nepřípustná – musíme se 
bránit všem pokusům rozdělit pracující a mladé lidi ve společném úsilí. Jsme pro široké feministické 
stávky, masové protesty proti rasismu, drancování životního prostředí a dalším patologickým 
jevům systému.  
Ne! Evropě kapitálu. Ano! Evropě pracujících – potřebujeme živé spojení a aktivní spolupráci s 
levicovou, odborovou a sociální opozicí na západě a východě za srovnání životní úrovně a 
podmínek v celé Evropě, společný postup proti diktatuře nadnárodních koncernů a jejich politice 
zneužívání levné pracovní síly. Za takový prostor nelze současnou EU považovat. 

Pryč s vojenskými pakty, konec válkám, okupacím a diktaturám! Chceme razantně snížit výdaje 
na zbrojení; prosazovat vystoupení ČR z NATO a jeho zrušení, stažení všech vojenských a 
policejních jednotek ze zahraničních vojenských akcí, vyjma čistě humanitárních složek sloužících 
místnímu strádajícímu obyvatelstvu (např. nemocnice). 

Usilujeme o společnost, která bude uspokojovat potřeby většiny a ne přinášet výhradně 
zisk vlastníkům a akcionářům. 
Usilujeme o svobodnou a dobrovolnou federaci dělnických demokracií v Evropě a na celém světě, 
o mezinárodní demokratický socialismus! Jsme za dělnickou samosprávu a demokracii tak, aby 
politická a hospodářská moc byla v rukou většiny, jsme za demokratický plán výroby, který zamezí 
jak chaosu trhu, tak plýtvání stalinistického byrokratického centrálního plánování před rokem 
1989. 
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