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PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH VÝMYSLŮ, KTERÝMI
VLÁDA STRAŠÍ A OHLUPUJE LIDIVládě nejde o důchody ani seniory,

ale o byznys. Vytvořila reformu penzí
proti lidem a ve prospěch privátních

penzijních fondů. Reformu, která
pochází z dílny ministra práce

a sociálních věcí Jaromíra DRÁBKA
(TOP 09), hodlá 

ve Sněmovně protlačit většinou svých
118 koaličních hlasů ještě v květnu.

Teorii, že privatizace povede
ke zvýšení důchodů, prosazo
vala v polovině 90. let také
Světová banka. 

Ten příběh si rád poslechnu.

Teorie se v praxi nepotvrdila. Přesto česká vláda počítá s vyve
dením (tzv. optout) pojistného z průběžného důchodového
systému do privátních penzijních fondů. Klasický optout

vyzkoušela poprvé v roce 1980 chilská vojenská junta s gene

rálem Augustem Pinochetem v čele, když pro bezohledné

reformy vytvořila ideální podmínky.

To koukám! 
Pinochet byl první!

S výjimkou příslušníků policie a armády mohl každý, kdo chtěl,
vystoupit ze sociálního pojištění a vstoupit do soukromého
fondu. Vláda slibovala vysoké důchody na úrovni 70 % výdělku
a chilský model vyvezla do mnoha zemí Latinské Ameriky. Svě
tová banka v roce 1994 degradovala veřejné penzijní systémy na
sociální doplněk k povinným soukromým penzijním fondům
a začala je tvrdě prosazovat v postkomunistických evropských
zemích. Z deseti zemí zbývá už jen Česká republika a Slovinsko.

PRVNÍ LEŽ

Vlády v západní Evropě, levicové i pravicové, jsou proti privati
zaci penzí imunní. Odmítla ji i Brazílie. Argentina dokonce
v roce 2008 takto vzniklý soukromý pilíř znárodnila. Už ve

druhé polovině 90. let se ukázalo, že když vlády přesměrují

i jen pár procent z veřejných fondů do privátních, tak po

dobu desítek let chybí ve státním rozpočtu spousta peněz.

Když chtěly vlády udržet deficit státního rozpočtu v přijatelných
mezích, musely současně s důchodovou reformou zvýšit daně.
A pokud zvýšily daně, třeba DPH, snížila se spotřeba a tím
i výnos z daní, takže daně musely nakonec o to více zvýšit. Oka
mžitým důsledkem privatizace penzí je snížení životní úrovně
a zvýšení nezaměstnanosti! V roce 1999 Světová banka přizna

la chybnou teorii a dosavadní učení označila za mýty. Vládní

reforma, která spočívá v privatizaci penzí, neochrání seniory

před masovou chudobou, spíše je do ní uvrhne.

A příběh je u konce!
Nebo ne?

Stát by měl být vždy v plné
míře hlavním pilířem a garan
tem důchodového systému.
Proč vláda i média tají, že ve
všech okolních státech západní

Evropy, v Německu, ve Francii, v severských stá
tech, si vlády na hlavní pilíř nenechaly sáhnout?
Dosud tomu tak bylo i u nás a cožpak se za
poslední století náš systém někdy zhroutil?

Proč by tedy měl 
náš systém padnout 

v moderní době? 

Průběžně financovaný důchodový systém padne, když mu vláda
nepomůže. Vláda straší, že současný systém je neudržitelný, aby
se lidé báli a uvěřili, že jedinou záchranou je vládní reforma,

Další výmysl ohlupující kam
paně na podporu byznysu
vlády.

Není přece náhoda, že se za poslední čtyři roky šestkrát sní

žilo sociální pojistné odváděné do důchodového systému. 

Např. mezi prvními opatřeními vlády ODS v roce 2008 bylo tzv.
zastropování pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které
vyloučilo ze solidárních plateb na důchody příjemce vyšších
platů. Podle analýzy České správy sociálního zabezpečení tato
opatření snížila jen v roce 2009 příjem důchodového pojistného
o 35 miliard korun. Deficit na důchodovém účtu způsobují

záměrné zásahy pravicové vlády zvenčí, mnohem méně pak

krize, nezaměstnanost a už vůbec není příčinou deficitu

samotný princip solidárního důchodového systému. Vládní
byznys a jeho lobbisté hledají cesty jak dosáhnout i pouhého
ústupu státu z trhu. Pokud jsou služby dostupné a penze z prů
běžného systému dostačující, nemá průměrný občan potřebu se
draze připojišťovat pro případ stáří. Proto vláda neustále straší
lidi, že bez její reformy nebude v současném důchodovém systé
mu na penze, aby lidé věřili, že se musejí připojistit v soukro
mém fondu. Odčerpají tak další prostředky z průběžného důcho

Vládní důchodová
reforma uchrání

české penzisty před
masovou chudobou. 

DRUHÁ LEŽ

Náš veřejný
průběžně

financovaný
důchodový systém je

neudržitelný. 

TŘETÍ LEŽ

Bez vládní reformy
vznikne v současném
důchodovém systému

dluh a nebude na
penze. 

aby uvěřili lžím o výhodnosti spoření na stáří v privátních fon
dech. Přitom nikdo na světě dnes nechce dělat důchodovou
reformu podobnou té české. Pokud k ní dojde, lidé si pozdě uvě
domí svůj omyl.

A budeme se 
na stará kolena 
pást!

dového systému, deficit na jeho účtu se bude prohlubovat
a důchody budou muset být sníženy i současným penzistům.

Proto nám hradní tajemník
Ladislav Jakl hezky poradil, 

že se o svou budoucnost 
máme svobodně 

postarat sami, třeba 
investováním do sbírky známek 

nebo do šperků?

Proč ten spěch?
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V České republice působí pri
vátní penzijní fondy 18 let.
Čtyři a půl milionu lidí dobře
vědí, že jejich výnosy jsou

malé a někdy nedosahují ani výše inflace. Navíc
soukromé penzijní fondy mají vysoké náklady. 

Za co tak utrácejí?

Polovina celkových nákladů penzijních fondů padne na získává
ní klientů, provize a marketing, na vyšší mzdy zaměstnancům.
Každý penzijní fond má samostatný IT systém, představenstvo
a dozorčí radu s velmi vysokými platy. Výsledkem je, že náklady
penzijních fondů představují 20 % vybraných příspěvků, zatímco
náklady sociální pojišťovny jsou jen desetinové! Kromě toho se
penzijní fondy, které patří nadnárodním finančním skupinám,
nechovají jako kapitalisté Baťova typu, kteří sami řídí své firmy.
Jsou to monstra, v nichž bují zájmy jednotlivých manažerů
a společností. Snadno najímají experty typu Bezděka nebo Rus
noka, kteří ve státní správě získali renomé. Mohou dotovat poli
tické strany a na klíčová místa na ministerstvech dosazovat svoje
lidi. I takhle se dělají důchodové reformy ve východní Evropě.
Pro současný český penzijní systém platí, že na jednoho člověka

ČTVRTÁ LEŽ

Privátní penzijní
fondy výhodně
zhodnotí vaše

úspory.

se během jeho života vyberou přes tři miliony korun na důcho
dovém pojistném, aby mu pak byl vyplacen průměrný důchod ve
výši 1,4 milionu korun!

To je prachů, které by fondy vybraly 
ročně za pojištěnce! Škoda 
že tu nebudu do 100 let, abych 
vyčerpal, co jsem zaplatil.

Úspory na stáří v privátních penzijních fondech jsou dlouhodobě
málo výnosné. Navíc manažeři a akcionáři fondů nenesou žádná
investiční rizika. V rozporu se selským rozumem v plné míře
toto riziko nesou budoucí senioři.

To se mi nelíbí.

Nejsou. Globální krize v roce
2008 odčerpala v USA 26 %,
v Irsku dokonce 37 % hodnoty
úspor z penzijních fondů.

Nemusí to být jen finanční krize, „stačí“ i nerovnováha penzijní
ho systému v důsledku optoutu. Na Slovensku, kde došlo
k povinnému odstátnění 50 % důchodového pojištění, vláda
doplácí do kapitalizačního pilíře jednu miliardu eur ročně!
Maďaři již v roce 2005 registrovali trvale vysoké dopady na stát
ní rozpočet a nízké výnosy penzijních fondů pro klienty. Maďar
sko privátní penzijní fondy v podstatě znárodnilo, v Polsku sní
žili sazbu pojistného do soukromého kapitalizačního pilíře ze
7,3 % na 2,3 % ze mzdy, v Estonsku přerušili placení pojistného
do tohoto pilíře. Podobně je tomu v ostatních zemích východní
Evropy. Jedinou výjimkou zůstává Slovensko. Naopak Slovinsko
optout odmítlo. Připravuje reformu podle aktuálního návrhu
Světové banky. Ta už osm let doporučuje tzv. Panevropský pen
zijní model, který nezahrnuje povinný soukromý důchodový pilíř
v jakékoli podobě. Celý penzijní systém staví na zdokonaleném
průběžném pilíři, který se opírá o pojistnou matematiku a lépe
zohledňuje minulé příjmy nových důchodců.

PÁTÁ LEŽ

Vaše úspory na stáří
jsou v privátních

penzijních fondech
v bezpečí.

A pak že není 
jiná možnost, 

než jakou 
navrhla vláda!

Občany nejvíce zajímá výše
důchodů, kterou jim český
penzijní systém v budoucnu
zajistí. Tím se však vládní

návrh reformy nezabývá! 

Pro Českomoravskou konfederaci odborových svazů má smysl
jen taková reforma, která nabídne pojištěncům, a to současným
i budoucím, slušné důchody, jimiž budou ve stáří bez problémů
krýt zvýšené životní náklady. A takový návrh důchodové refor
my odbory, reprezentované největší centrálou ČMKOS, předloži
ly na tripartitě. Vládu bohužel ničím neinspiroval. ČMKOS
odmítá oslabování průběžného důchodového pojištění a nesou
hlasí s vytvořením nového soukromého pilíře s podporou státu,
když jeden takový dnes již existuje: penzijní připojištění se stát
ním příspěvkem. ČMKOS doporučuje reformovat existující při
pojištění tak, aby zajistilo výrazně vyšší soukromé důchody.
Zaměřuje se i na vytvoření podmínek pro vznik zaměstnanec
kých penzijních plánů, umožňujících předčasný odchod do sta
robního důchodu, a zvýšení důchodů u zaměstnanců, kteří vyko
návají namáhavé a rizikové práce, které pracovní trh vytlačuje do
nezaměstnanosti. Není tedy pravda, že odbory nemají vlastní
variantu penzijní reformy. 
Důchody jsou náhradou mzdy pro seniory, a proto svojí výší

musí na předcházející pracovní příjmy přiměřeně navazovat.

Jen tak se lidé nebudou muset obávat chudoby ve stáří. 

ŠESTÁ LEŽ

Odbory jen kritizují,
ale vlastní návrh

nemají.

ČESKÉ ODBORY RADÍ MINISTRŮM:
PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM ZACHOVEJTE 
A NA OPTOUT ZAPOMEŇTE!

Ať se vláda zeptá občanů, 
co je zajímá víc, zda příjmy 
akcionářů penzijních fondů, 
nebo jejich vlastní důchody!
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PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH VÝMYSLŮ, 
KTERÝMI VLÁDA STRAŠÍ 

A OHLUPUJE LIDI

Zpracováno podle statí expertů a spolupracovníků ČMKOS. Více: www.cmkos.cz nebo si můžete objednat odbornou literaturu v nakladatelství
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V
ládní koalice spojila důcho
dovou reformu se sjednoce
ním DPH na jednu sazbu.
Prý neexistuje v ČR jiná
možnost jak zachránit

důchodový systém, pouze zdražením spo
třeby. Vláda zachraňuje systém, který
sama potápí. V posledních letech už byl
šestkrát oslaben snížením sazby pojistné
ho. Vyvedením dalších miliard do soukro
mých penzijních fondů dostane novou
ránu. Zacelit ji chce vláda zdražením.
Postupným zvýšením základní sazby
DPH z 10 % na 17,5 % se zdraží téměř
vše, což zasáhne negativně celou společ
nost. Obavami z dopadů se nemusí trápit

Černé díry ve zdravotnictví 
a kdo je zaplatí
Protest lékařů bezpochyby zvýšil pozornost občanů na to, co se
ve zdravotnictví děje. 
Právě mzdy lékařů jsou jednou stranou mince, která ovlivňuje
skutečnost, že kvalita péče v českém zdravotnictví není tak špat
ná a snese mezinárodní srovnání i se zeměmi, které vydávají na
zdravotnictví více. Zdrojem, který dotuje tyto rozdíly, jsou právě
mzdy a ty jsou v českém zdravotnictví výrazně nižší. 
Poptávka po kvalitnější péči o zdraví je v podstatě neohraničená,
stejně jako je tomu obecně s potřebami člověka. A tak je zdra
votnictví vystaveno silnému tlaku na získávání dalších dodateč
ných zdrojů pro své financování. Proto také ten zájem o růst
toho, co si lidé v ČR hradí formou spoluúčasti. Už dnes každá
šestá koruna z příjmů zdravotnictví pochází ze spoluúčasti pa
cientů a tento podíl se má dále zvyšovat. Je opravdu nutná spo
luúčast, jak si ji představuje ministr Leoš Heger?

Pod pokličkou nemocnic
Jedním z vážných problémů českého zdravotnictví je distribuce
výdajů na léčebnou péči. Uveďme jeden příklad za všechny. 
Nedávno prošla tiskem zpráva, že ve FrýdkuMístku byla otevřena
nová poliklinika vedle dvou stávajících. I když vedení VZP opako
vaně prohlásilo, že nebude poskytovat smlouvy novým nepotřeb
ným kapacitám, smlouvu podepsalo.
V poliklinice zahájila provoz magnetická rezonance. Její pořizo
vací hodnota se pohybuje kolem 20–30 milionů korun. Systém
úhrad od pojišťoven však zajistí, aby při dvousměnném provozu
tato rezonance přinesla poliklinice čistý roční zisk 40 milionů.
Proč jsou úhrady za výkony nastaveny tak nesmyslně, že se poři
zovací cena zařízení vrátí za necelý rok? Kdyby systém zdravotní
ho pojištění fungoval racionálně, musel by okamžitě identifikovat
nesrovnalosti. A to se nezmiňujeme o nákupech zařízení předra
žených o desítky miliard. Případů podivného hospodaření nemoc
nic a pojišťoven je tolik, že už nejde o výjimky, ale o systém.

Předražené léky
Léková politika je další kritizovanou oblastí.
Za posledních šest let sice poklesl počet spotřebovaných balení
léků, ale současně se o více než polovinu zvýšila jejich hodnota. 
Ceny léků jsou v současnosti kontrolovány Státním ústavem pro
kontrolu léčiv (SÚKL). Podle stanovených zásad je nutno přepo
čítávat ceny dovážených léků průměrným kurzem koruny vůči
euru a tento kurz vždy v určeném období upravovat.  K přepočtu
je používán kurz koruny vůči euru z roku 2008, tj. 28,30 Kč/euro.
Přitom dovozci platí ceny léků podle aktuálních kurzů. V součas
nosti je kurz bezmála o čtyři koruny nižší. Jenom z tohoto důvo
du je cena léků o 15 % vyšší! K přezkumu jednotlivých cen
dochází velmi zdlouhavě. Podle odhadů zůstává distributorům
léčiv jako zisk ročně 4–5 mld. korun, který vzniká jako rozdíl
mezi aktuální cenou a cenou vypočtenou starým kurzem koruny.
Jde o bezpracný zisk vlivem lobbistických tlaků.

Léčba spoluúčastí = reforma
zdravotnictví
Pokřivenou ekonomiku českého zdravotnictví chce vládní koalice
reformovat. Jak? Zvýšením spoluúčasti pacientů, zavedením
řízené léčebné péče a tzv. standardy přinutí pacienty, aby si na
každý výkon mimo standard přispívali podle svých finančních
možností.
To dokazuje, že předkladatelé zdravotnické reformy nemají
zájem ucpat černé díry, kterými ročně odtékají miliardy.
Zjevné zavedení nucené spoluúčasti občanů na úhradě zdravotní
péče v návrhu zákona vláda nazývá otevřením možnosti „legálně
si připlatit“. Je velmi pravděpodobné, že již v dohledné době si
budou pacienti „legálně připlácet“ v rozsahu dalších 10–15 mld.
korun. Celkové „připlácení“ se tak zvýší ze 40 mld. Kč, dosaže
ných v roce 2008, na 55–60 mld. Kč.

VLÁDA ZNEUŽÍVÁ 
PENZIJNÍ REFORMU 
KE ZVÝŠENÍ DANÍ 
Zdražení základních životních potřeb prý zajistí naše důchody  

Reformou 
zdravotnictví 

vám rádi 
pustíme žilou www.cmkos.cz

PAST:

pouze lidé s opravdu vysokými příjmy,
ale pokud i oni patří mezi podnikatele,
vrásky jim začnou naskakovat z poklesu
zisků. Pro nakladatele či vydavatele časo
pisů a knih to může znamenat i konec
jejich podnikání. 

Co vše má zdražit:

Léky a léčiva, zdravotnické prostředky,
zdravotní péče, pomůcky pro zdravotně
postižené.
Voda, vodné, stočné, ceny tepla, teplé
vody, energie, bytová výstavba, veškerá
doprava. 
Potraviny, dětské pleny, zemědělská

a chovatelská výroba, hnojiva, chov ryb.
Stravování, ubytování, pohřebnictví. 
Knihy, noviny, časopisy, vstupné na kul
turní a sportovní akce. 

Každému musí být jasné, že voda, teplo,
doprava ovlivní ceny dalších produktů. 

Ve hře jsou biliony korun. 
Nikoli pro důchodce.

Pod hlavičkou údajných reforem chce
vláda ODS – TOP 09 – VV provést
obrovské finanční přesuny z veřejného do
soukromého sektoru. 

Vládní koalice by měla říct občanům, že
ke zdražení životních potřeb dochází
proto, aby mohla předat soukromým fon
dům ročně 20 miliard Kč. Bez jakékoliv
záruky za výši budoucích důchodů!
A také by měla sdělit občanům, proč
jsou u nás některé služby od placení
DPH úplně osvobozeny a proč jsou to
právě finanční služby. Investice na
finančním trhu kromě nulové DPH mají
i řadu dalších daňových výjimek. Výhody
tak jdou do všech peněžních fondů ze
všech stran.
Životní potřeby lidem však vláda zdraží.
A udělá to, přestože v doznívající krizi je
růst mezd nízký a i když již výrazně
seškrtala sociální příjmy.
Chce to udělat bez ohledu na to, že náš
reformní vzor Slovensko za pár týdnů
spustí humanitární pomoc bezplatného
rozdávání mouky a těstovin pro 370 tisíc
svých občanů, aby je to uchránilo před
hladověním. 

Kresba: Michal Marčák



Odborové 
referendum
Děkujeme za váš názor a postoj k tzv. reformám. Vyplněný anketní lístek
pošlete na adresu: Sondy, s.r.o., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3,
nebo na sondy@cmkos.cz. Uzávěrka je 16. 5. 2011. Anketu v elektronic
ké podobě najdete na www.esondy.cz.

1. Souhlasíte se záměrem vlády vyvést 
peníze (optout) ze státního důchodového 
pilíře do soukromých penzijních fondů?

2. Souhlasíte se zdražením základních 
životních potřeb – sjednocením sazeb DPH?

3. Souhlasíte s tím, aby zbývající veřejné služby 
(zdravotnictví, penzijní systém, školství, 
sociální služby, bezpečnost) 
byly postupně odstátněny?

4. Věříte, že vám vláda říká pravdu?

5. Měly by odbory vystoupit 
proti nespravedlivým reformám?

6. Jakou formu protestu podpoříte?

DEMONSTRACI                         PETICI                         STÁVKU 

GENERÁLNÍ STÁVKU                                     NIC NEPODPOŘÍM

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE


