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1. Úvod
Pokud nezačneme omezovat přebujelý sociální stát a tím snižovat rozpočtový schodek, čeká
nás osud Řecka! Tak strašil občany před volbami
nynější ministr financí Kalousek; dokonce nechal
rozesílat lidem složenky s výší státního dluhu
přepočítanou na hlavu.
Mezi Kalouskovými kritiky brzy zdomácněl
výraz „řecká lež“. Znamená, že problémy Helénské
republiky nebyly v prvé řadě způsobeny žitím
širokých vrstev „nad poměry“. Zadlužení státu
způsobila hlavně nekvalitní státní správa, neschopná efektivního výběru daní, dále přehnané
výdaje na armádu (o tom by Miroslav Kalousek
jako bývalý náměstek ministra obrany jistě též
mohl vyprávět) a spekulace bankéřů, pěstujících
dobré vztahy s některými řeckými politiky.
Strašení Řeckem je však ideologickou lží
ještě v jiném, závažnějším smyslu. Posloužilo totiž
k prosazení politiky, která vede právě „řeckým“
směrem. V Řecku zadusily drastické škrty zbývající hospodářskou sílu země, takže se schopnost splácet dluh ještě oslabila. Na Řecko je pak
věřiteli vyvíjen tlak, aby rozprodávalo veřejný
majetek. Je to obdoba toho, kdy na jednotlivce
nemajícího na splacení dluhů přijde exekutor.
Něco podobného provádí plíživě i Nečasova
vláda. A tak jako u mnoha exekucí u nás a jako
v případě obyčejných Řeků platí, že dlužník se stal
dlužníkem za nespravedlivých a neprůhledných
podmínek.
V programovém prohlášení vláda říká: „Víme,
že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství
společnosti, ne stát.“ Takto jednostranná formulace je nepravdivá. Ano, podnikatelský sektor
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vytváří pracovní příležitosti a prostřednictvím
trhu přeměňuje produkty práce v zisk. Záleží
ale na tom, jak je zisk dále rozdělován a zhodnocován. A to závisí na podmínkách, které
spoluutváří stát a jeho úřady svými zásahy.
Anebo tím, že zasáhnout odmítne. Když stát
například nezabraňuje tomu, aby bezdomovci
umrzali na ulici, je to pro ostatní občany signál,
co je může potkat, když se dlouhodobě ocitnou
bez dostatečného příjmu.
K bohatství společnosti náleží i kvalitní
zákony a soudnictví, vzdělané obyvatelstvo,
bezpečnost, sociální smír či kulturní vyspělost.
Tyto oblasti se dnes sice neobejdou bez peněz
z tržní ekonomiky, ale stejně tak platí, že podnikatelský sektor by nemohl vyvíjet svou činnost
bez veřejných statků zajišťovaných státem
a občanským sektorem.
Na ziscích z podnikání má veřejný sektor
svoji zásluhu, je jejich spolutvůrcem, a proto
i spoluvlastníkem. Jeho podíl by mu měl být
v dostatečné míře vyplácen, aby mohl zajišťovat
potřebné služby i nadále. Podnikatelský sektor
dnes však veřejným rozpočtům odpovídající
podíl ze zisku nevyplácí. Proto si státy na svůj
provoz musí půjčovat – a to právě u podnikatelského (bankovního) sektoru, který každoročně
inkasuje mnohamiliardové úroky.
Zadlužení je vzápětí použito jako argument
pro osekání veřejných výdajů. Následuje privatizace dotyčných služeb do neviditelných rukou
trhu. Tím, že stát přestává vykonávat některé
činnosti a propouští lidi, kteří je měli na starosti,
ztrácí část své kvalifikace. Současně mu zůstává
na starosti poskytování těch služeb, na nichž se
nedá vydělat. To pak zase podporuje účelové ar-

gumenty, podle kterých je veřejný sektor vždy
nekvalitní a neefektivní, zatímco soukromý prosperuje a mělo by se mu tedy podřídit vše.
Bohatství společnosti pomáháme
vytvářet my všichni. To, oč dnes pod záminkou
„rozpočtové odpovědnosti“ běží, není nic jiného
než snaha vyvlastnit podíly většiny z nás, dosud chráněné státem v podobě veřejných statků.
Státní moci se chopili političtí exekutoři – zabavují veřejný majetek, o který se dosud opírala
občanská rovnost a svoboda.
Následující text chce být průvodcem po
hlavních principech a důsledcích (zejména sociálních) této politiky.

2. Sociální reforma
„Hlavním zdrojem obživy má být práce, ne
sociální dávky. Poctiví lidé nemají vydělávat na
ty, kteří podpory jen zneužívají.“ Tak zní oficiální
motto sociální reformy. Vodítkem změn má být
tedy úcta k práci a její obrana před těmi, kdo
požívají její plody, aniž by přiložili ruku k dílu.
Bez práce nemají být koláče.
Úcta k práci si podle našeho názoru
především vyžaduje pochopení pro zájmy pracujících. Je k nim vláda opravdu tak vstřícná?
2.1. Dopad na pracující
Ten, kdo si pro pokrytí životních nákladů
potřebuje udržet zaměstnání, se nutně dostává
pod větší tlak než ten, kdo disponuje kapitálovými rezervami a místo propuštěného zaměstnance
si může sehnat jiného. Z tohoto důvodu se jako
velmi nebezpečná jeví rétorika, která proti sobě

staví pracující a nezaměstnané. Nezaměstnaní
jsou v drtivé většině lidé, kteří hledají zaměstnání
– stejně jako všichni zaměstnanci jsou potenciálními nezaměstnanými. Osekávání sociálního
státu, které ztěžuje pozici nezaměstnaných,
není obranou pracujících, ale naopak – jde
proti jejich zájmům. Čím horší podmínky totiž
člověka čekají po případné ztrátě pracovního
místa, tím větší ústupky bude ochoten udělat,
aby si zaměstnání udržel. Jeho vyjednávací pozice se oslabuje a tím klesá i tržní hodnota práce,
kterou prodává.
Hlavním dokumentem, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, je
zákoník práce. Některé jeho změny, vstoupivší
v platnost 1. ledna 2012, mohou přinášet pracujícím nevýhody. Výše odstupného se nyní váže
na dobu trvání pracovního poměru; tím se
podnikateli snižují náklady na propouštění
a přijímání nových zaměstnanců po relativně
krátké době. Zároveň novela umožňuje sjednávat základní mzdu všech zaměstnanců již
s přihlédnutím k předpokládaným přesčasům.
Příplatky za víkendové a noční směny je nově
možné snižovat dohodou s jednotlivými
zaměstnanci (již nejsou vázány na kolektivní smlouvu). Dále už není třeba souhlasu úřadu práce,
chce-li zaměstnavatel v podniku bez odborové
organizace snížit při odbytových potížích výplaty
(až na 60 % průměrného výdělku).
Klíčové prvky sociální reformy se však
nacházejí v jiných úpravách, zejména v Zákonu
o zaměstnanosti, Zákonu o veřejné službě
a Zákonu o pomoci v hmotné nouzi. Hlavním
rysem nových úprav je, že se mění samotná
funkce příslušných úřadů. Místo toho, aby
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nezaměstnaným pomáhaly najít práci, stávají se z nich orgány bezmála policejního
dohledu a kontroly, podle hesla „na chudé
musí být přísnost“. Tomu odpovídá i fakt, že
zaměstnavatelé nyní už nemají povinnost hlásit
úřadům práce volná místa, což byl důležitý
nástroj pro pomoc nezaměstnaným. Tato funkce se čím dál víc přenáší na soukromé pracovní
agentury. Na úřadech práce se zato soustřeďuje
vyplácení všech sociálních dávek, navzdory
tomu, že to pro některé potřebné může znamenat zvýšení nákladů na dopravu.
Po zásluze se nechvalné proslulosti dočkal
projekt DONEZ, tedy DOcházka NEZaměstnaných.
Tomu, kdo je nezaměstnaný déle než rok,
může být na jeho základě uložena povinnost
hlásit se jedenkrát až dvakrát týdně na České
poště. Oficiálním zdůvodněním je boj proti
práci načerno. Nezaměstnaný neví, kdy přesně
bude na kontrolní místo předvolán, a právě to
mu má znesnadňovat nelegální výdělečnou
činnost. Stejně tak mu to ale komplikuje hledání
zaměstnání. S nezaměstnaným se tu zachází jako
s někým, kdo je již předem podezřelý z nezákonného jednání. Podobný mechanismus (pravidelné hlášení se na policii) je uplatňován u osob
vykonávajících podmíněný trest. Co ale spáchal
nezaměstnaný, že má být omezován na své
svobodě? Zajímavé je, že celý projekt je financován z Evropského sociálního fondu a měl by
být příkladem aktivní politiky zaměstnanosti. Jak
ale nucená docházka na pobočky České pošty
vytváří nová pracovní místa nebo zlepšuje kvalifikaci uchazečů?
Patrně nejhorším bodem (a)sociální reformy je rozšíření takzvané veřejné služby. Tu
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bychom si neměli plést s veřejně prospěšnou
prací. Zatímco VPP je vykonávána za mzdu,
veřejná služba je prací zadarmo, přičemž její
rozsah může být až 20 hodin týdně (to se rovná
polovičnímu úvazku). Ačkoliv ministr Drábek
prohlašuje, že se v praxi bude opatření aplikovat jen na dlouhodobě nezaměstnané, příslušný
zákon umožňuje nabídnout takovou službu
každému, kdo je v evidenci úřadu práce déle
než dva měsíce. Pokud dotyčný odmítne, přijde
o podporu v nezaměstnanosti a do systému se
bude moci vrátit až po šesti měsících; v případě
dlouhodobě nezaměstnaného, který již na podporu nemá nárok, je trestem odnětí dávek v hmotné
nouzi, včetně existenčního minima (2 020 Kč). Za
dotyčné občany zároveň stát přestane po dobu
vyloučení z evidence úřadu práce platit zdravotní
pojištění.
Veřejná služba je vysoce problematická hned
z několika důvodů. V prvé řadě porušuje jedno
z ustanovení Listiny základních práv a svobod (čl.
28), podle nějž náleží za výkon práce spravedlivá
odměna. Veřejná služba je neplacená. Kdybychom
jako odměnu chápali podporu v nezaměstnanosti,
tak ta je odvozena od předchozího platu. U jednotlivých nezaměstnaných se tedy její výše liší
a za tutéž práci tak budou lidé odměňováni různě.
Nicméně, podporu v nezaměstnanosti takto
vůbec nelze chápat. Na podporu má prostě nárok
každý, kdo ze své mzdy po patřičně dlouhou dobu
(nyní alespoň 12 měsíců za poslední dva roky)
řádně platil sociální pojištění; ztráta zaměstnání
je vlastně pojistnou událostí a nikdo, ani státní
úřady, nemá právo nikomu nárok na toto pojistné upírat. Totéž platí o dávkách v hmotné nouzi.
Připusťme, že je správné odstupňovat jejich výši,

nelze je však upřít zcela, neboť jde opět o nárok
zakotvený v Listině základních práv a svobod (čl.
30), která je součástí ústavního pořádku. Je-li
jakákoliv práce vyžadována pod pohrůžkou
upření základních práv, nelze to interpretovat jinak než jako nucenou práci, která je
neslučitelná s naším i mezinárodním právním
řádem.
Dále je třeba vzít v úvahu, že veřejná
služba je vykonávána mimo běžný rámec
pracovněprávního vztahu a odpracovaná doba
se nezapočítává do nároku na penzi. Opatření je
zdůvodňováno tím, že je třeba u nezaměstnaných
udržovat pracovní návyky – jak si má ale člověk za
popsaných okolností zachovávat pozitivní vztah
k práci? Existuje-li (na obcích, ve školách, nemocnicích apod.) práce, kterou je třeba vykonat, proč
není nabízena formou standardních, řádně placených a zákoníkem práce ošetřených pracovních míst?
Zavádění veřejné služby se děje souběžně
s opatřeními, která dále omezují příjmy
nezaměstnaných. Konkrétně je zrušeno
souběžné pobírání podpory v nezaměstnanosti
a odstupného i možnost přivýdělku k podpoře
(přivýdělkem může být i mzda z veřejně
prospěšné práce, kterou musí v případě nabídky
dotyčný přijmout, nechce-li být vyškrtnut z evidence úřadu práce). Citelné snížení podpory
v nezaměstnanosti může nyní postihnout toho,
kdo opustí dosavadní zaměstnání z vlastního
rozhodnutí nebo dohodou se zaměstnavatelem.
Omluvou mohou být různé „vážné důvody“, na
základě čeho však toto bude posuzováno?
Když k těmto opatřením přičteme další,
jako například omezování příspěvku na bydlení

nebo podmiňování sociální pomoci rychlejším
odprodejem majetku (dokonce i majetku vlastních nezletilých dětí), vidíme jasnou tendenci
zatlačit nezaměstnané do stavu nouze a hrozbou jejich bídného postavení zároveň strašit ty,
co ještě práci mají.
V této souvislosti je na místě upozornit, že
souběžně usilují reformátoři o omezení práva na
stávku, a tedy práva občanů legálně se podobným
tlakům bránit. Jako nebezpečný nástroj se zde
může ukázat zmiňovaný projekt DONEZ i systém
veřejné služby. Ze zákona není jasné, podle jakého
klíče budou vybíráni ti, jimž se pod pohrůžkou
ztráty posledního legálního příjmu například uloží
povinnost nějaké zvlášť nepříjemné pracovní aktivity. Kde je záruka, že toto nebude užíváno jako
forma „pacifikace“ nepohodlných jedinců?
2.2. Zneužívání sociálních dávek
Zpřísňování podmínek pro získání sociálních dávek je zdůvodňováno jejich údajným
zneužíváním. V jaké míře k němu ale opravdu
dochází?
Veřejné mínění má sklon považovat za
zneužívání dávek to, že si za ně dotyční kupují
alkohol či cigarety. To bychom pak ale museli
hovořit i o zneužívání mezd nebo výnosů z akcií.
Něco jiného je, když se podobným způsobem „investují“ peníze obdržené na výživu dětí nebo na
starost o osobu se zdravotním postižením; tam
se jistě se o zneužívání jedná. Jednoznačně negativním jevem je také závislost na hracích automatech a utrácení dávek tímto způsobem. Proč ale za
tuto nemoc mají být trestáni ti, kdo jí trpí, místo
aby se těm, kdo na nich vydělávají, samotná tato
podnikatelská aktivita zakázala?
9

Jako závažnější problém lze hodnotit situaci, kdy někdo pobírá sociální dávky, aniž by
splňoval zákonné podmínky pro jejich přiznání.
To si lze představit třeba u přídavku na dítě, na
který vzniká nárok rodině s příjmy do 2,4násobku
životního minima. Někdo může skutečné příjmy
zatajovat, aby se k dávce dostal. Předstírat samotnou existenci dětí je však téměř nemožné, a tyto
děti je třeba nějak zaopatřovat. Zvýšení příjmu
rodiny touto cestou je tedy nefér vůči těm, kteří
jednají podle pravidel, jeho motivace však není
jednoduše odsouzeníhodná. Totéž platí o těch,
kdo pobírají podporu v nezaměstnanosti, ačkoliv
si zároveň tajně přivydělávají. Výše podpory není
s ohledem na běžné výdaje domácnosti nijak
zvlášť vysoká (podle posledních čísel nedosahuje
průměrně ani 6 000 Kč, nejčastěji se pohybuje
mezi 2,5 až 3,5 tisíci) a dotyčný se alespoň snaží
zajistit chod domácnosti pomocí práce, často
neatraktivní a hůře placené; ochuzuje tím sice
systém sociálního pojištění, na druhou stranu
si udržuje pracovní návyky. Hlavní díl viny za
nelegální práci je každopádně třeba spatřovat
v zaměstnavateli, neboť pracující většinou jedná
pod tlakem hmotné nouze.
Příjmy, kterých se pomocí podvádění úřadů
lze zmocnit, nejsou závratné. Například přídavek
na dítě, tak často zmiňovaný v souvislosti s romskou menšinou, jež se prý má lépe než poctivě
pracující většina, se pohybuje mezi 500 a 700 Kč.
Doplatek na bydlení byl v roce 2010 průměrně
2 481 Kč. Zátěž pro státní rozpočet nemůže být
tedy v případě neoprávněně nárokovaných dávek
dramatická. Kvalifikované odhady se pohybují
v řádu desetin jednoho procenta veřejných
výdajů, v absolutních číslech tedy několik málo
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miliard (pro srovnání: při zkorumpovaných
veřejných zakázkách se ztrácí řádově desítky miliard korun ročně). Česká republika ostatně patří
k zemím, kde je podíl výdajů na veřejné a sociální služby na hrubém domácím produktu jeden
z nejnižších (něco přes 18 % oproti evropskému
průměru kolem 26 %). „Zneužívané“ peníze navíc
bývají utraceny za věci každodenní spotřeby
a touto formou se vracejí do ekonomického
cyklu. Což neplatí o penězích, které mizí v tzv.
daňových rájích nebo ve finančních spekulacích.
Lze tedy uzavřít, že reálné zneužívání sociálního státu je poměrně okrajový problém,
který je však zneužíván pro útok na sociální
stát jako takový. Je to podobné, jako kdybychom chtěli kvůli cestujícím, kteří si nekupují
jízdenku a unikají revizorům, rušit MHD. Všichni
by na to nakonec doplatili nesrovnatelně více,
než kolik nyní doplácí na pár černých pasažérů.
2.3. 
Dopad na osoby se zdravotním
postižením
Kritikové sociálního státu často zdůrazňují,
že každý, kdo má zdravé ruce a nohy, by se
o sebe měl postarat sám a sociální pomoc by
měla směřovat jen k opravdu potřebným. Jenže
probíhající sociální reforma bere i zdravotně
postiženým. Po soustavných protestech
především Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR udělalo Ministerstvo práce a sociálních věcí několik dílčích ústupků. Celkový
trend je přesto jednoznačný – pod rouškou
zjednodušování systému se soustavně snižuje
objem prostředků jak na pomoc osobám se
sníženou pracovní schopností, tak pro ty, kdo
pracovat nemohou a musí o ně být pečováno.

Zhoršuje se financování ústavní i rodinné péče
a oslabuje se podpora speciálních pracovních
míst.
Rodinám starajícím se o osobu se zdravotním postižením se snížil sociální příplatek a byl
zrušen souběh příspěvku na péči a rodičovského
příspěvku (nyní se nicméně jedná o nápravě tohoto stavu). To znamená pro domácnost ztrátu
až pěti tisíc korun měsíčně. Zároveň se zpřísňují
podmínky pro získání příspěvku na různé zdravotní pomůcky. V kombinaci s dalším doplácením
na zdravotní péči, zaváděným reformou zdravotnictví, a obecně s růstem životních nákladů mohou tyto kroky vyústit v to, že se mnohé rodiny
budou muset vzdát domácí péče o blízkou osobu
a svěřit ji ústavní péči. Současně však probíhá tlak
na rušení ústavů a transformaci péče do projektů
komunitního sociálního bydlení. To je sám o sobě
dobrý cíl, vyžaduje si však rozvoj speciálních
asistenčních služeb, které jsou pro jednotlivce
velmi nákladné.
2.4. Závěr
Ztrpčování pozice nezaměstnaných mnohé
z nich doslova vyhání z úřadů práce, které už jim
stejně nejsou schopny sehnat zaměstnání. Snad
právě to je účel – přimět občany, aby se o sebe
starali sami. Možná chvályhodný cíl, podobně
jako snaha transformovat pomoc osobám se
zdravotním postižením do podoby, kdy budou
maximálně soběstačné. Zároveň to ale může vést
k tomu, že snižování solidarity společnosti s jednotlivcem oslabí míru solidarity jednotlivců se
společností.
Mnohé funkce státu jsou přenášeny na soukromé subjekty, jako jsou agentury práce nebo

agentury poskytující rekvalifikační kurzy; podobný trend se může uplatnit i ve službách pro
zdravotně postižené. Do firemních rozpočtů tímto stát vyvádí část z již tak omezených veřejných
prostředků. Ty jsou vyjímány ze vztahu občan –
úředník (kde úředník reprezentuje demokratickou moc, jíž je občan zdrojem) a přenáší se do vztahu klient – poskytovatel služby, jehož podstata
je komerční.
Potenciální odpor obyvatel je s předstihem
potlačován snahami omezit právo na stávku.
Místo toho, aby stát svou sociální politikou
vyvažoval nevybíravý tlak trhu, stává se
jeho nástrojem; místo aby pomáhal a chránil,
dohlíží a trestá. Výkonná moc se nadřazuje
nad některá základní práva (spravedlivá mzda,
pomoc v hmotné nouzi), jež by měla naopak
prosazovat. Zbavovat určité skupiny obyvatel
jejich nezadatelných práv je prvním krokem
k nedemokratickému pojetí státní moci. To je
nejnebezpečnější prvek Drábkovy reformy.

3. Důchodová reforma
Jako hlavní důvod transformace důcho
dového systému se uvádí stále nepříznivější
poměr mezi počtem penzistů, kteří díky vyšší
mu průměrnému věku dožití déle pobírají penzi,
a počtem lidí v produktivním věku, kteří platí sociální pojištění a tím financují státní důchodový
účet. Řešením má být zvyšování věku odchodu do
důchodu a zavádění tzv. druhého pilíře v podobě
penzijních fondů.
Připusťme, že zvyšování věku odchodu do
důchodu je oprávněné, jestliže v průměru žijeme
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déle. Zvyšující se věk dožití je ale podmíněn
udržením dosavadní životní úrovně, včetně dobře
dostupné zdravotní péče. (Ne)dostatek občanů
v produktivním věku zase souvisí s porodností,
jejíž míra je u nás nízká. Sociální a zdravotní reforma však snižují životní standard starších občanů
stejně jako životní jistoty mladých lidí plánujících
rodinu.
Kromě dostatku občanů v produktivním
věku by mělo být také zajištěno, aby lidé měli
plnohodnotnou práci, z níž odvádějí příslušné
pojištění. Ve srovnání s nejvyspělejšími státy
Evropské unie má Česká republika stále ještě
rezervy ve vytváření vhodných pracovních
příležitostí pro matky s malými dětmi, zdravotně
postižené nebo právě seniory. Nebudou mít lidé
v předdůchodovém věku (o něco starší než ti
současní) problém najít důstojné zaměstnání
a nebudou raději předčasně odcházet do penze
(za horších podmínek než dnes)? A jak máme
na druhé straně očekávat větší porodnost, když
nedostatečná síť jeslí, mateřských škol či alternativních forem péče o malé děti komplikuje matkám návrat do práce? Navíc se omezuje porodné
s vyhlídkou na jeho úplné zrušení.
Dosavadní systém financování důchodů
se může jevit jako ztrátový. Je to ale proto, že
důchodový účet je systematicky oslabován
nezodpovědnými rozhodnutími politiků. Omezuje se přívod peněz do tohoto fondu, například
díky zavedení stropů pro sociální a zdravotní
pojištění nebo díky rozšiřování tzv. švarcsystému
(viz kapitola o daňové reformě). Z takto ochuzovaného účtu jsou navíc peníze odváděny jinam.
Už za vlády Mirka Topolánka byly „půjčovány“ pro
potřeby jiných rozpočtových kapitol.
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I samotné založení druhého pilíře v podobě
spoření u soukromých penzijních fondů však není
ničím jiným než právě vyvedením části peněz ze
státního důchodového systému. Pro tento tzv.
opt-out se sice budou moci občané dobrovolně
rozhodnout, po uzavření smlouvy však budou
„svému“ fondu odvádět doživotně pět procent platu prakticky bez možnosti odstoupení
od smlouvy. Státní rozpočet bude tímto vyvedením trvale ochuzen o část příjmů na sociálním pojištění, zvlášť když lze očekávat, že optout hojně využijí občané z vyšších příjmových
kategorií (kteří na pojistném platí větší absolutní
částky).
Zároveň přináší druhý pilíř nová rizika –
nebezpečí znehodnocení úspor ekonomickou
krizí, menší možnost kontroly a zásahů státu,
nebezpečí tunelování či odklánění finančních
prostředků. Zkušenosti ze zahraničí ukazují,
že reálné výnosy podílových akciových fondů
a podobných produktů se pohybují kolem nuly.
Z prostředků vybraných od klientů odčerpají
nemalou část poplatky za správu portfolia, poplatky za obchod s cennými papíry, výdaje na nábor nových „oveček“ atd. A pamatujme, že penzijní fond musí vytvářet zisk, a to primárně pro
své majitele, ne pro své klienty.
Smyslem důchodového systému by mělo
být zabezpečit občanům země materiální podmínky k důstojnému prožití stáří. Penzijní fondy
z tohoto hlediska nejsou pro většinu obyvatelstva žádná výhra. Ve srovnání s průběžně financovaným systémem mohou přinést výhody snad
jen lidem s velmi nadprůměrnými příjmy, jejichž
státní důchod je oproti jejich platu výrazně
nižší. Bohatí by zejména v případě, že by se dále

snižoval procentuální podíl povinného sociálního
pojištění, vyváděli více svých peněz z veřejného
systému, v němž jsou použity pro potřeby všech.
Jde vlastně o individualizaci zajištění na stáří.
Snižuje se jak míra solidarity bohatých s chudými,
tak mezigenerační solidarita lidí v produktivním
věku s těmi, kteří vytvořili podstatnou část bohatství této země, vychovali současnou generaci
a nyní potřebují její pomocnou ruku.

4. Reforma zdravotnictví
Medicínské technologie, díky nimž se
dožíváme vyššího věku, jsou velmi nákladné a jejich dostupnost pro běžného občana závisí na
solidárně financované zdravotní péči. Reforma
zdravotnictví, jakkoli se zaštiťuje právy pacientů,
narušuje jak solidaritu zdravých s nemocnými,
tak solidaritu bohatých s chudými.
Reforma je prezentována v pojmech, které
často vyvolávají přesně opačný dojem, než jaký
by odpovídal skutečnosti. Klíčovým opatřením
je zavádění tzv. nároku, tedy minimálního rozsahu péče, na kterou bude mít pacient právo
na základě veřejného zdravotního pojištění.
Ministerstvem definovaný nárok však zároveň
znamená, že část péče se ocitne mimo něj a posune se do oblasti tzv. nadstandardu. Abychom
na nadstandard dosáhli, budeme si jej muset
dokoupit, nebo si pro takové případy platit
komerční připojištění. Jakmile se tento přístup
prosadí, otevírá se prostor pro lobbistické tlaky,
aby se péče hrazená z veřejného pojištění dále
zmenšovala ve prospěch péče poskytované
komerčně. K tomu, že zdravotní péče je tržní

produkt, nás ostatně „vychovávají“ už poplatky,
zavedené za předchozí vlády navzdory tomu, že
Listina základních práv a svobod (čl. 31) hovoří
o právu na bezplatnou zdravotní péči na základě
veřejného pojištění.
Tomuto trendu odpovídá i probíhající
převádění fakultních nemocnic do vlastnictví
města (zatím jen v Praze), čímž se uvolňuje
cesta k jejich privatizaci. Známý je též případ
koncernu Agel, který provozuje veřejné zdravotní pojištění a zároveň vlastní síť zdravotnických zařízení, jejichž úkony jsou z pojištění hrazeny. Lze se obávat tlaku podobných subjektů
na to, aby poskytování péče bylo přímo
řízeno zdravotními pojišťovnami. Ty by to
samozřejmě dělaly tak, aby z vybraného pojistného proplácely pacientům co nejméně. Tím
by se vykročilo směrem k americkému modelu, v němž pojišťovny fungují zcela komerčně.
Na účtech takových pojišťoven běžně zůstává
přibližně 30 % vybraného pojistného (asi desetkrát víc než u nás); snaží se totiž generovat
co největší zisk svým akcionářům. I díky tomu
spotřebuje americké zdravotnictví 14 % HDP
(u nás kolem 7 %). Je ovšem třeba dodat, že
Američané se pro placení zdravotního pojištění
rozhodují dobrovolně (a asi 20 % z nich je nemá
– se všemi důsledky, které to přináší), zatímco
u nás odevzdávají občané pojišťovnám peníze
povinně ze zákona a pojišťovny tak mají své
příjmy garantované.
Podobně matoucím termínem jako „nárok“
je garance dostupnosti zdravotní péče. Výraz
„garance“ vyvolává dojem, že se odstraňují
dosavadní nedostatky. Ve skutečnosti se jedná o drastické omezení počtu nemocnic, od13

borných ambulancí i praktických lékařů dostupných z veřejného zdravotního pojištění. Nově
by například mělo stačit, když bude praktický
lékař dosažitelný do vzdálenosti čtyřiceti minut
jízdy autem; u kardiochirurgie nebo onkologie
bude dokonce stačit dosažitelnost do tří hodin,
u akutní psychiatrické péče do čtyř hodin jízdy;
na náhradu kyčelního kloubu se může čekat až
jeden a půl roku, na plánovanou onkologickou
léčbu půl roku. Tímto omezením státem garantované péče se opět vytváří prostor pro služby
poskytované za tržních podmínek.
V některých návrzích se také uvažuje o ekonomickém posuzování náročnosti léčby. To by
mělo spočívat ve vyhodnocení, zda se léčba
vyplatí z hlediska hospodářského přínosu
dotyčného jednotlivce pro společnost, tj. z hlediska toho, kolik bude po úspěšném uzdravení
schopen odpracovat let, odevzdat státu na
daních apod.
Tento tvrdě ekonomický přístup by
vlastně byl skrytou eugenikou, neboť v krajním případě nechává zemřít ty, kteří jsou
považováni za doslova méně-cenné. I kdyby nakonec nebyly zaváděny, tak samotné
vnesení těchto alternativ do diskuse vytváří
určitou atmosféru; v ní se pak méně drastické
změny jeví jako přijatelný kompromis, ačkoliv
jednoznačně znamenají porušení principu
rovnoprávnosti občanů v ochraně zdraví. To
vše se děje pod záminkou zamezení údajnému
plýtvání veřejnými zdroji, aniž by se přijímala
účinná opatření proti ztrátám, které ve zdravotnictví způsobuje rozsáhlá korupce při zadávání
veřejných zakázek.
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5. Reforma terciárního vzdělávání
Zastánci vysokoškolské reformy často hovořili
o tom, že veřejné vysoké školy (VVŠ) se navzdory svému názvu uzavírají zájmům veřejnosti,
která je ze svých daní financuje. Veřejnost ale už
nyní vliv na chod VVŠ má. Stát prostřednictvím
akreditační komise uděluje školám právo vyučovat
určitý obor a vydávat akademické tituly; navíc má
v rukou jejich financování. Dále existují při VVŠ
tzv. správní rady, které především dohlížejí na
hospodaření škol se svěřeným majetkem. Členy
těchto rad jmenuje ministr školství a nesmějí jimi
být zaměstnanci dané školy; jsou vybíráni z řad
představitelů veřejného života, územní samosprávy a státní správy.
Reforma měla vlastně spočívat ve výrazném
posílení pravomocí těchto nevolených rad, které
by nově schvalovaly dlouhodobý záměr VVŠ,
rozpočet, statut (předpis určující hlavní pravidla
chodu školy) a také osobu rektora. To vše na úkor
pravomocí akademických senátů, jejichž členové
jsou volenými zástupci samotné akademické
obce, a to jak vyučujících, tak studentů. Tyto samosprávné orgány by se v reformovaném pojetí
dostaly do pozice pouhých poradních sborů, které
by prakticky nemohly zasahovat do strategických rozhodnutí rektora a rady. Odpůrci reformy
se důvodně obávali, že by se touto cestou
dostaly VVŠ pod přímý vliv politických a ekonomických zájmů. Protesty akademických obcí
nepopíraly práva veřejnosti, naopak bránily část
veřejného sektoru před nebezpečím jeho privatizace a komercionalizace.
Druhým klíčovým problémem je školné. Do
podfinancovaného terciárního vzdělávání by

mohlo přinést více peněz. Tuto možnost však vyvracejí sami reformátoři, když současně požadují
seškrtání financí jdoucích do VVŠ ze státního
rozpočtu (ač právě toto financování sloužilo jako
argument pro otevření VVŠ vlivu veřejnosti).
Současný systém je prý nesolidární, protože
nutí ty, kteří nevystudovali ani neposílají studovat své děti, aby platili na ty, kteří studují. Solidarita by pak ovšem znamenala, že se má každý
postarat sám o sebe, což nedává smysl. Solidární
naopak je, když pracující pomáhají financovat
studium těm, kdo se teprve připravují na vstup do profesního života; a ti, kdo takto získají
vzdělání a budou třeba více vydělávat, by zase
měli přispět ze svých vyšších daní na veřejné statky, jichž využijí i ti méně vzdělaní. Ze vzdělaných
lidí má prospěch celá společnost, ať už pro
jejich ekonomický přínos, nebo proto, že pomohou zlepšovat kulturní úroveň společnosti,
zapojí se do veřejného života apod. Reformátoři
však kladou studentům na srdce, že vzdělání je
nástroj k úspěchu na trhu a že je tedy mají užívat
výhradně ke svému prospěchu.
Obavy, že by školné vytvořilo ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělání, měly být
rozptýleny tzv. odloženým školným. Student
si tedy na studium vezme půjčku, jejíž úroky
během studia platí stát; samotná půjčka se splácí až po škole a po dosažení určitého příjmu.
Jenže bude-li hranice příjmu, od níž je povinné
půjčku splácet, nízká, dopadne povinnost i na
lidi s podprůměrnými příjmy (to byl právě případ
předloženého návrhu – hranice byla cca 16 000
Kč). Přitom by je půjčka dostihla zrovna v době,
kdy budou zakládat rodinu, shánět vlastní bydlení či pomýšlet na důchodové spoření. Nebo

bude hranice výš, případně bude mezi mladými
vysoká nezaměstnanost (problém mnoha evropských zemí), a pak mnoho lidí půjčku nesplatí.
V USA vedly nesplácené studentské půjčky
k vytvoření „bubliny“, která nyní hrozí spustit
novou finanční krizi. U nás by ovšem dotyčným
bankám případné ztráty zřejmě kompenzoval
stát – z veřejných rozpočtů.
V okolních zemích je v posledních letech
školné rušeno, protože nepřineslo nic z toho,
co si od něj vlády slibovaly. Varovný je také
britský případ. Od svého zavedení se tam školné
postupně zvedlo přibližně na devítinásobek
a drasticky zhoršilo ekonomickou dostupnost vzdělání. Získané peníze přitom nejdou do
kvalitnější výuky (mnohé obory se ruší), ale do
kapes nejvyššího managementu.

6. Daňová reforma
Hlavní oficiální cíl reforem spočívá v konsolidaci veřejných rozpočtů a nejsilnější slovo mezi
ostatními rezorty má proto ministerstvo financí.
Jak ke splnění hlavního vládního cíle přispívá
Kalouskovo vlastní „dítě“, tedy daňová reforma?
Mezi základní prvky tzv. neoliberální ideologie patří rovná daň, zavedená u nás již Topolánkovou vládou – všichni občané platí daň
z příjmu v téže percentuální výši (nyní 15 %).
Oproti tzv. progresivnímu zdanění, kdy s výší
příjmu roste i odváděné procento, snižuje tedy
rovná daň spoluúčast bohatých na financování veřejného sektoru. To bylo ještě zvýrazněno
tím, že daň se odvádí z hrubé mzdy, vypočítává
se však ze superhrubé mzdy (hrubá mzda
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plus sociální a zdravotní pojištění odváděné
zaměstnavatelem); současně se zavedly stropy
pro placení sociálního (čtyřnásobek průměrné
mzdy) a zdravotního (šestinásobek) pojištění. Po
překročení stropových částek roste hrubá mzda
rychleji než mzda superhrubá, z níž se vypočítává
daň. Čím více jedinec vydělává, tím více se jeho
reálná daň z příjmu blíží 15 %, oproti asi 20 %
běžných poplatníků. Nové úpravy tento stav
mění – daň z příjmu by se měla od roku 2014
znovu vypočítávat z hrubé mzdy a tzv. solidárním
příspěvkem mají být speciálně zdaněny příjmy
nad sto tisíc.
Je to ale jen částečná náprava stavu
způsobeného hlavně nynějším ministrem financí. Daňový systém bude i tak nedostatečně
zatěžovat nejvyšší příjmové kategorie, zejména
„horních deset tisíc“. Pro státní rozpočet to znamená ztrátu desítek miliard korun ročně. A ani
jiné daňové zdroje nejsou využívány dostatečně.
Daň z příjmu právnických osob byla snížena na
19 % (oproti 25 a více procentům v Evropě), navíc
mohou firmy využívat řady výjimek. Úplně byly
zrušeny daně z dividend, přitom v Evropě je
běžné jejich zdanění 25 %, v USA 30 %. Zároveň
odmítá vláda zavádění nebo navyšování majetkových daní. Zásadním celosvětovým problémem
je odliv peněz do tzv. daňových rájů (Kypr, Monako, Bahamy ad.), v nichž mají svá oficiální sídla
tisíce českých firem.
Dalším opatřením oslabujícím příjmy státu
je zvětšování rozdílu mezi výší povinného pojistného u zaměstnanců a u osob samostatně
výdělečně činných (OSVČ), jejichž odvody jsou
výrazně nižší (asi o 70 %). Pro zaměstnavatele
je proto výhodné nahrazovat klasické pra16

covní poměry tzv. švarcsystémem, kdy místo
zaměstnance nastupuje OSVČ, tedy „podnikatel“, který si pojištění platí sám, a navíc postrádá některá práva zaručená zaměstnancům
zákoníkem práce. To je další krok k oslabení pozice pracujících. K důsledkům nižší sazby pojistného u OSVČ patří též vyhlídka na nižší státní
důchod, což činí z těchto osob ideální terč pro
propagátory komerčního penzijního pojištění;
tím se znovu oslabuje pozice prvního, průběžně
financovaného pilíře důchodového účtu.
Ztráty na přímých daních se vláda
snaží vyvážit daněmi nepřímými, jmenovitě
zvyšováním DPH. To ale nepřivede do rozpočtu
dostatečnou náhradu, a navíc se zvýší ceny
u zboží základní spotřeby, což zhorší situaci méně
majetných. Paradoxně stoupnou i vlastní výdaje
státu, protože se zdraží i materiál pro zdravotnická nebo školská zařízení. Pro nejbohatší vrstvu
naopak nepředstavují výdaje na základní potřeby
problém a své zisky navíc může investovat do
zboží, které nepřímému zdanění nepodléhá –
třeba do produktů finančního průmyslu.
Není daňový systém, který systematicky
oslabuje příjmy státní pokladny, v rozporu se
snahou konsolidovat veřejné rozpočty? Pokud
by skutečně šlo o řešení dluhů veřejných financí,
potom je rozpor zřejmý. Jde ale zjevně o něco
jiného. Daňová reforma usnadňuje hromadění
zisků – a tedy i moci – na straně nejbohatších
a tím ve zkratce ztělesňuje podstatu reforem
řízených právě ministerstvem financí. Či spíše
ministerstvem kapitálu.
Státní dluh, z jehož úroků má nadnárodní
kapitál zisky, navzdory škrtům (či spíš díky nim)
dále stoupá. Vzývaná rozpočtová odpovědnost

ve skutečnosti znamená rozpočtovou
neodpovědnost. Podmínky, za nichž se drastické
škrty jeví jako nezbytné, nejsou projevem „objektivní ekonomické reality“, nýbrž důsledkem
politických rozhodnutí. „Konsolidace veřejných
rozpočtů“ je krycím názvem pro udržování
veřejných rozpočtů ve stavu finanční nouze.
Ta je pak záminkou pro privatizaci veřejného
sektoru, což je základní nástroj pro přebudování
společnosti na principech neoliberální ideologie.

7. Závěr
„V naprosto neuvěřitelném rozsahu docházelo v Praze k privatizaci veřejné moci. Nerozhodovali volení lidé, ale kmotři. Pro vlastní, nikoli
veřejné blaho. Je to mimořádně znepokojivé,“ řekl
v reakci na aféru s odposlechy lobbisty Janouška
a pražského exprimátora Béma ministr financí.
Výjimečně lze s Miroslavem Kalouskem
souhlasit. Jenže reformy prosazované jeho vládou škrtů vedou právě ke znepokojivé privatizaci veřejné moci. Korupce je jedním z logických
projevů systematického nadřazování podnikatelského sektoru nad sektor veřejný, vyzdvihování „schopných a úspěšných“ nad „neschopné a neúspěšné“. V některých případech vláda
přímo legalizuje korupční jednání: když na to
někdo má a je ochotný dát v nemocnici úplatek
za přednostní zacházení, proč mu to neumožnit
oficiálně? Když se někdo vyhýbal placení daní,
proč mu to neschválit jejich zrušením?
Na korupci se vedle politiků a úředníků
stejnou měrou podílí i podnikatelský sektor,
do jehož kapes mají v budoucnu plynout zisky

za služby zajišťované dnes veřejně (zdravotní
péče, vzdělávání, bezpečnost ad.). Pro tyto podnikatele je rozsáhlý veřejný sektor překážkou pro
vytváření dalšího zisku. Špatným fungováním
státní správy, po jejímž zlepšení ve skutečnosti
netouží, zároveň mnozí z nich ospravedlňují
vyvádění peněz z České republiky do daňových
rájů.
Jako je systémovým jevem korupce, jsou jím
i exekuce. Domácnosti se za vlády škrtů musejí
zadlužovat, aby si udržely životní úroveň; vzniklé
dluhy se následně proměňují v podnikatelské
příležitosti pro vymahačské mafie. Stejně tak se
vědomým omezováním příjmů státního rozpočtu
prohlubuje zadlužení státu, aby pak byly jeho
veřejné statky zabaveny a prodány zájemcům
coby nové podnikatelské příležitosti.
Občanům se tvrdí, že tržně zajišťované služby
budou kvalitnější než ty poskytované státem,
protože soukromý sektor je vždy efektivnější.
Jenže efektivita v podnikání neznamená nutně
kvalitnější služby, a už vůbec ne rovný přístup
všech občanů k nim; znamená hlavně maximalizaci firemních zisků, a tedy co nejvyšší tržní ceny při
co nejmenších nákladech. Ty mohou být dokonce
přenášeny na celou společnost (například škody
způsobené průmyslovou činností na lidském
zdraví zaplatí veřejné rozpočty).
Bohatství společnosti závisí na důvěře všech
jejích členů ve společenské uspořádání. Proto má
mít každý na tomto bohatství svůj podíl a stát má
tyto podíly chránit. Vláda škrtů však dělá pravý
opak: vyvlastňuje podíly menších „akcionářů“
ve prospěch velkokapitálu. Korupce a exekuce
jsou jen mediálně nejnápadnější projevy tohoto
vyvlastňovacího tažení.
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CO DĚLAT?
1. Vláda nás vyzývá, abychom se o sebe postarali sami. Pochopme to jako výzvu k občanské
sebeorganizaci. Svá práva ochráníme jen kolektivním jednáním a vzájemnou solidaritou.
Nenechme se přitom svést štvaním proti etnickým a jiným menšinám; všichni jsme na jedné lodi
a naše síla je ve společné akci.
2. Zastavme politiku škrtů a braňme stát coby
„věc veřejnou“ (res publica). Stát nejsou „oni“.
Stát jsme my, občané. Mnozí politici a úředníci
mají stále ještě svědomí a schopnost rozlišovat
to, co společnosti prospívá, a co jí škodí. Nemají
ale odvahu. Občané jim ji svými vystoupeními,
demonstracemi či stávkami mohou dodat. Stejně
jako mohou v jiných probudit svědomí.
3. Místo neoliberálních deforem požadujme
demokratické reformy:
–– zákon o obecném referendu a možnost
odvolatelnosti volených zástupců
–– povinnost doložení původu u velkých
majetků
–– větší průhlednost a kontrolovatelnost
hospodaření ve státních podnicích
(například Lesy ČR)
–– 
zavedení účinného zákona o státní

službě, zrušení anonymních akcií a další
protikorupční opatření
–– 
z ákonná omezení nadměrné moci
exekutorů
–– aktivní sociální politiku předcházející
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;
podporu alternativním modelům podnikání, jako je participativní ekonomika
–– 
o becně ochranu veřejných statků
v oblastech jako zdravotnictví, školství,
sociální péče a kultura
4. Peníze jsou moc. Rétorika „dluhy je třeba
platit“ dnes slouží koncentraci této moci. Moc je
však třeba dělit, aby hromaděním v jedněch rukou neohrožovala demokracii. Tomu musí odpovídat i daňový systém, a to mezinárodně; z opatření
na úrovni jednoho státu se nadnárodní kapitál
vždy vykroutí.
5. Učme se myslet a jednat opravdu ekonomicky. Počítejme s tím, že ne všechno lze spočítat.
Peníze jsou jen jedním ze zdrojů, které společnost
má. Jejich ochrana ve jménu „rozpočtové
odpovědnosti“ nesmí vést k ničení jiných,
vzácnějších zdrojů. Největším bohatstvím státu
je dobré soužití občanů schopných maximálně
rozvíjet svůj různorodý potenciál. Společnost se
škrtnout nedá!
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Tento text nebo jeho části lze bez omezení používat pro nekomerční účely.
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