
Ahoj, 

už delší dobu slibuji, že opět něco napíši k situaci kolem UBERU a dalších, kteří podnikají 

na území ČR v rozporu s platnou legislativou.  

Vzhledem k významu slova MEMORANDUM je zcela zřejmé, a to od samého začátku 

proklamovaných jednání mezi Vládou ČR a nadnárodními společnostmi, že se jedná o velice 

zavrženíhodný postup. Povšimněte si skutečnosti, kdo opět inicioval posunutí skutečného 

řešení daného problému. Opět upozorňuji, že to jsou stále stejní lidé, kteří se vydávají za naše 

kolegy.  

Česká republika má postupovat proti protizákonné činnosti na území ČR v souladu s právním 

řádem ČR a to se neděje. Vzpomeňme také, kdo byl v předcházejících čtyřech letech  

a v současnosti je ministrem vnitra, ministrem financí, ministrem průmyslu a obchodu, 

primátorem. Z toho si uděláme okamžitě jasný obrázek o tom, jak se na české politické scéně 

maká.  

Byť se vám možná zdá, že se ze strany (ne všech) pražských dispečinků nic neodehrává, opak 

je skutečností. Po stránce lobbingu se za poslední měsíc udělalo skutečně hodně práce. Jistě 

jste zaznamenali druhý zmařený pokus legalizovat práci ilegálů prostřednictvím velice vágně 

definované odpovědnosti zprostředkovatelů. Dá skutečně hodně práce informovat nové 

poslance ČR, aby neskočili na špek pár šmejdům, kteří reprezentují nadnárodní zájmy, které 

jsou v rozporu se zákony ČR. Nebudu vyjmenovávat a popisovat veškerou činnost, kterou 

provádíme, protože by některé sdělené informace nemusely po jejich zveřejnění přispět 

k řešení situace, ale naopak. 

Naše akce před MHMP byla nesmírně důležitá především proto, že přispěla k mediální 

pozornosti a k pozornosti pražských obecních politiků. Viz. Usnesení zastupitelstva hl. města 

Prahy z minulého měsíce.   

Z dnešní informace z Řecka, a nejen z ní, je zcela jasné, že pokud taxikáři po celém světě tvrdě 

neupozorňovali na protizákonnost UBERU, tak se nic nestalo. Je tedy jasné, že jakákoliv 

veřejná iniciativa z naší strany pro upozornění na danou problematiku je nesmírně důležitá.  

Příští týden proběhne jednání se zahraničními partnery, kteří řeší stejné problémy.  

O výstupech z jednání vás budu informovat. 

Všichni politici, kteří se orientují v naší problematické situaci, nám vyjadřují plnou podporu při 

našich slušných akcích tak, jak byly provedeny před MHMP.  

V příštím týdnu proběhnou i další jednání s politiky, kteří mohou zasáhnout do řešení současné 

situace, a proto se ještě příští týden akcí zdržíme. S největší pravděpodobností ale budeme 

denně opět k vidění před MHMP od 16.4.2018. Každodenní hodinu zahájení akcÍ si ještě 

upřesníme. 

Pokud budete mít informace, návrhy či podněty k dalšímu řešení, můžete mě kontaktovat buď 

e-mailem nebo zavolejte.  

JK AAA 


