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ČSSD PROTI KRIZI EKONOMIKY I POLITIKY  
TOPOLÁNKOVA VLÁDA POŠLAPÁVÁ PILÍŘE DEMOKRATICKÉHO STÁTU 
  
  
ČSSD považuje současnou politickou situaci v České republice za kritickou a 
dlouhodobě neudržitelnou. Jsme přesvědčeni, že vláda Mirka Topolánka škodí této zemi 
a jejím občanům, nezvládá ochránit české občany před dopady ekonomické krize a 
zároveň pošlapává základní pilíře fungování demokratického státu, když z části 
nezávislé justice a orgánů policie činí pouhé loutky plnící přání vládních politiků.  
  
ČSSD konstatuje, že Topolánkova vláda zcela selhává v boji s dopady ekonomické krize na 
české zaměstnance a občany a není schopna aktivně a efektivně řešit problémy, které 
ekonomická realita v Evropě a celém světě přináší. Topolánkova vláda kvůli své 
nekompetentnosti a ideologické zaslepenosti zaspala hned na počátku, když místo řešení krize 
její existenci popírala. Poté, co problémy dopadly na české podniky a jejich zaměstnance 
v plné síle a před existencí krize již nešlo zavírat oči, odmítla přijmout opatření, která zavádí 
všechny vyspělé státy Evropy, a místo toho začala vymýšlet vlastní nezodpovědné 
experimenty. Již jen toto fatální selhání by mělo vést vládu k tomu, že dobrovolně podá 
demisi. 
  
ČSSD je zásadně znepokojena faktem, že pod pláštíkem ekonomické krize Topolánkova 
vláda opět obnovila snahu prosadit tzv. reformy v oblasti zdravotnictví a sociálního systému, 
například pokusem zavést v českém prostředí tzv. opt-out, což není nic jiného než vyvedení 
peněz ze státních důchodových účtů do soukromých fondů. Topolánkova vláda opět hovoří 
o privatizaci nemocnic, opět chce snižovat daně jen úzké a nejbohatší vrstvě obyvatel. Je 
povinností odpovědné opoziční strany, jakou je dnes ČSSD, aby využila všech dostupných 
prostředků a tunelování českého státu zabránila. 
  
Zásadní problém vidí ČSSD v oblasti aplikace práva v České republice. Topolánkova vláda a 
její koaliční strany ODS, KDU-ČSL a SZ se během tří let svého vládnutí zapříčinily o to, že 
česká veřejnost přestala důvěřovat justici i policii. Spravedlnost a právní stát se v České 
republice staly vyprázdněnými pojmy. Premiér Topolánek a jeho spolupracovníci vytvořili 
justiční mafii, která pouze plní jejich politická zadání. Občané jsou svědky toho, jak tato 
justiční mafie nejdříve chrání vicepremiéra vlády Jiřího Čunka. Poté sleduje příběh poslance, 
který je důvodně podezřelý ze zpronevěry více než deseti milionů korun z kapes daňových 
poplatníků a jehož vyšetřování se ubírá do ztracena navzdory jasným a dokladovaným 
podezřením o defraudaci státních peněz. A k tomu všemu vidí premiéra Topolánka, který 
v zájmu zachování vlastní funkce a udržení vlády vyvíjí prostřednictvím svého 
spolupracovníka nepřípustný tlak na nezávislé médium, který nelze označit jinak než jako 
snahu o omezování svobody slova a zneužívání premiérského úřadu. Tato činnost 
Topolánkovy vlády již není ničím jiným než porušováním samotných pravidel Ústavy ČR. A 
to je zásadně nepřípustné. ČSSD jako strana se 130letou demokratickou tradicí proti 
takovémuto jednání zásadně protestuje. 
  



ČSSD proto jasně konstatuje, že Topolánkova vláda nikdy neměla a nadále nemá její podporu 
ani důvěru. Další působení Topolánkovy vlády považujeme ve všech ohledech za škodlivé pro 
tuto zemi a její občany. Proto vyvoláme hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. ČSSD vyzývá 
všechny odpovědné ústavní činitele, aby se k této iniciativě připojili a tím pomohli českým 
občanům a celé České republice. 
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