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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD
BOHUSLAVA SOBOTKY

Vážené přítelkyně, Vážení přátelé, 

nedávno schválili poslanci koaličních stran vládní balík tzv. 
reforem. Učinili tak proti vůli opozice, Senátu, odborů a milionů 
občanů, kteří se právem obávají, že tyto reformy povedou k vý-
raznému snížení jejich životní úrovně a ztrátě sociálních jistot. 

Vláda zdůvodňuje nutnost reforem probíhající hospodářskou 
krizí, kdy si občané údajně nemohou žít nad poměry a kdy všich-
ni musíme nést její náklady. Vláda však přenáší náklady řešení 
krize na občany nerovnoměrně a navíc opakuje chyby neoli-
berální politiky (politika nízkých daní pro bohaté a velké firmy, 
oslabování koupěschopné poptávky středních vrstev, neschopnost 
bojovat s korupcí), které tuto krizi zapříčinily. V zemi se zvyšuje 
sociální napětí a prohlubuje sociální nerovnost otevírající dveře politickému populismu a ex-
tremismu všeho druhu. Vláda tak neohrožuje pouze sociální stát, ale i demokracii. Situace se 
ještě zhorší, až od příštího roku reformy vejdou v platnost.

Česká strana sociálně demokratická cítí vůči zemi a občanům ohromnou zodpovědnost. 
Proto začala vést s širokou veřejností dialog o alternativních reformách, které nebudou opako-
vat chyby pravicových vlád, náklady na řešení krize spravedlivě rozloží na všechny společen-
ské vrstvy a v zemi položí základy pro obnovu prosperity, důstojného života občanů a důvěry 
v demokracii. Na rozdíl od současné vlády Česká strana sociálně demokratická občanům svůj 
politický program nediktuje, ale nechá si do něj od občanů mluvit. 

Dokument, který držíte v ruce, obsahuje naše programové návrhy důchodové, zdravotnické 
a daňové reformy a návrhy pro boj s korupcí. Tyto návrhy jsou výsledkem debat s odbornou 
i laickou veřejností, které jsme organizovali v posledních měsících po celé republice a kterých se 
zúčastnilo přes 3 tisíce občanů. Finální podoba alternativních návrhů reforem zohledňuje desítky 
připomínek od našich předních odborníků a institucí a stovky připomínek od prostých občanů. 
Všem autorům těchto připomínek jménem České strany sociálně demokratické velice děkuji.

Na rozdíl od vlády, která své reformy prosadila silou, vytváří Česká strana sociálně de-
mokratická svůj politický program společně s občany. V tom budeme pokračovat i v příštích 
obdobích, kdy představíme programové návrhy v dalších společenských oblastech. Jsme pře-
svědčeni, že se nám takto podaří získat důvěru široké veřejnosti a posílit šance na vítězství 
v příštích volbách, ať už jde o volby do Senátu a krajských zastupitelstev v roce 2012, a hlav-
ně voleb do Poslanecké sněmovny nejpozději v roce 2014. Náš program nabízíme jako 
projekt zásadní pozitivní ZMĚNY politických poměrů v zemi. Uděláme vše, abychom vládou 
prosazené asociální reformy zrušili a společenské škody, které způsobily, napravili.

V Praze 8. 11. 2011                                                   Váš Bohuslav Sobotka
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Reformní návrhy ČSSD byly podrobeny 

široké veřejné i vnitrostranické diskusi 

a výsledky této diskuse ovlivnily jejich finální podobu. 

Všem autorům přípomínek děkujeme za návrhy,

komentáře a za jejich snahu, která pomohla zlepšit 

kvalitu závěrečného textu.

Reforma zdravotnictví

„Kvalitní zdravotnictví dostupné pro všechny!“

Zpracoval: David Rath

www.cssd.cz
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                                              Reforma zdravotnictví

postupně stalo veřejným zájmem celé společnosti, a ne jen individuální záležitostí příslušného 
člověka. Nemoc není často pouze individuálním problémem, ale může ohrožovat i okolí, 
navíc nemocný člověk znamená ztrátu pro celou společnost, nejen ztrátu osobní či rodinnou. 
Dostupné a kvalitní zdravotnictví je jedním z pilířů, který stabilizuje klima 
ve společnosti a posiluje pocity jistoty. 
 
V posledních letech se v USA objevily ekonomické studie prokazující, že bohatnutí společnosti 
a její prosperita je závislá na vysoké úrovni zdravotnictví. Tím se vyvrátily předchozí představy, 
že nejprve společnost musí zbohatnout, aby si mohla dovolit kvalitní zdravotnictví. Ukazuje se 
opak, tedy že kvalitní zdravotnictví přispívá k bohatnutí společnosti a je jednou 
z příčin prosperity, nikoliv pouhý výsledek zbohatnutí. Aby tuto roli mohlo zdravot-
nictví hrát, musí být všeobecně dobře dostupné i pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. To lze 
zajistit jen existencí systému jako veřejné služby řízené a kontrolované veřejnou správou. Jedině 
veřejná správa zajišťovaná vládou, krajskými vládami a městskými správami je schopna dlou-
hodobě zajistit širokou dostupnost a růst kvality. Z tohoto důvodu musí být výběr a nakládání 
se zdravotním pojištěním plně řízeno veřejnou správou na základě neziskovosti. Jde o obdobu 
správy daní, tudíž jsou nepřijatelné jakékoli snahy o deetatizaci zdravotních pojišťoven.

Role soukromých zdravotnických zařízení je v oblasti ambulantních služeb nezpochybnitelná, v seg-
mentu nemocnic by měly hrát pouze roli doplňkovou. I soukromé zdravotnické služby fungují na zá-
kladě objednávky a kontroly veřejné správy. Zdravotní pojišťovny jsou pak pouhými výkonnými 
složkami veřejné správy, pro kterou zajišťují financování celé zdravotnické soustavy. České pravicové 
strany však tento princip zpochybňují a rády by viděly zdravotní pojišťovny jako samostatné instituce, 
třeba i čistě soukromé, které nakupují a proplácejí zdravotní služby podle svého rozhodnutí a na zá-
kladě smlouvy s pojištěncem. Tento model by byl pro běžného občana velice nebezpečný. Učinil by 
jej zcela odkázaným na libovůli firem – pojišťoven, které by chtěly na léčbě jeho nemoci co nejvíce 
ušetřit, tedy získat co největší rozdíl mezi vybraným pojistným a vyplacenými částkami za léčbu. Do-
stupnost i úroveň péče by postupně klesala, přičemž by veřejná správa neměla prakticky žádné silné 
nástroje to jakkoli změnit. Navíc by vláda byla finančně vydírána nestátními pojišťovnami, které by 
chtěly získat vyšší dotace z veřejných rozpočtů. Pokud vláda ztratí rozhodovací pravomoc 
nad zdravotním pojištěním, tak nebude schopna zajistit základní ústavní právo 
občana na zdravotní péči. Sociální demokracie naopak prosazuje modely, kdy je 
vláda plně zodpovědná za dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Část této zodpověd-
nosti může delegovat na krajské vlády a městské samosprávy. 

2. Zvýšit podíl výdajů na zdravotnictví z HDP

V České republice spotřebuje zdravotnictví zhruba 7 % ročního HDP. Ve všech vyspělých zemích 
je pro společnost dražší a spotřebuje vyšší podíl HDP. V USA 16 %, ve Francii 11 %, v Němec-
ku 10,5 %, v Rakousku 10,5 % HDP. Ve Velké Británii došlo v posledních letech k prudkému 
nárůstu podílu HDP, který jde do zdravotnictví, a to z 6 % na současných skoro 9 % (viz graf. 
č. 2). Šlo o politické rozhodnutí vlády T.Blaira, která se chtěla vypořádat s hlavním problémem 
britského zdravotnictví, a to nízkou dostupností služeb. To se projevovalo dlouhými čekacími 
lhůtami na vyšetření a potřebné výkony. Nárůst podílu HDP spolu s organizačními změnami 
a způsobem úhrad za péči vedl k narovnání a dnes nejsou čekací doby v Británii již výrazně 
delší než v sousedních zemích. 
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Úvodem

Zdravotnický systém potřebuje postupné úpravy a změny, tedy evoluční způsob reformy. Pravi-
cové strany se v posledních letech snažily o revoluční reformy, které poškodily pacienty a ved-
ly ke snižování kvality poskytovaných služeb. Naším cílem je systém zklidnit a stabilizovat jako 
veřejnou službu realizující princip solidarity zdravých s nemocnými, bohatších s chudšími. 
Za pravicových vlád došlo k narušení principu solidarity zavedením stropů pro platby pojiště-
ní, čímž došlo k zastavení progrese v platbách. Současně byl narušen princip veřejné služby 
dostupné všem tím, že rychle postupuje nárůst spoluúčasti pacientů na léčbě. Před nástupem 
pravicových vlád byla spoluúčast okolo 11 % a nyní se dostala až k 17 %. Pravicové strany 
se navíc netají tím, že ji chtějí zvyšovat až na 25 % (viz graf č.1).

 

Sociální demokracie je přesvědčena, že horní hranice finanční spoluúčasti pacientů by nemě-
la přesahovat 15 %. Pravicová vláda chce rozdělit zdravotní péči na základní, tedy lacinou, 
a na ekonomicky náročnější, kterou si mohou bohatší zaplatit ze svého. Sociální demokracie 
takové rozdělení považuje za zcela nepřijatelné, neboť dělí medicínu na léčbu pro chudé 
a bohaté. Prosazujeme, aby ty zdravotnické služby, které odborníci označí za život či zdraví 
prokazatelně zachraňující, byly ekonomicky dostupné pro všechny, kteří je potřebují, bez 
rozdílu, zda na to mají či nikoliv. Rozhodujícím faktorem bezplatnosti musí být účinnost léčby, 
a ne její ekonomická náročnost. 

1. Zdravotnictví jako veřejná nezisková služba

Zdravotnictví se po staletí vyvíjelo jako pomoc lidem v nemoci, kterou poskytovali lékaři jako 
svobodné povolání. Šlo převážně o charitativní a státem neřízený systém, kdy nemajetní byli 
odkázáni na milosrdenství a bohatší si lékařské služby nakupovali jako jakoukoli jinou služ-
bu. Systémový charakter služba získala zavedením povinného zdravotního pojištění, které 
zřídil kancléř Bismarck na principu solidarity zdravých s nemocnými a bohatších s chudými. 
Cílem bylo zajistit zdravotnickou pomoc pro co nejširší vrstvy obyvatel. Zdraví jednotlivce se 

 
 

Graf č. 1. – Zdroj: Hospodářské noviny 
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společnosti a posiluje pocity jistoty.  
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Graf č. 1 –  Zvyšování spoluúčasti pacientů (v % z celkových výdajů na zdravotnictví)
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Organizace práce v českých nemocnicích je zakonzervována na historické úrovni odpoví-
dající tak situaci před 60 lety, s modifikací chaotické liberalizace let devadesátých. Systém 
není pružný, na některých pozicích vyžaduje zbytečně mnoho personálu, na jiných pak 
potřebný personál naopak zoufale schází. Je charakteristický na jednu stranu nízkou mírou 
samostatnosti zdravotníků, na druhou stranu absencí trvalé kontroly výsledků jejich práce. 
V posledních letech se extrémně rozmáhá byrokratický formalismus – sestra pečlivě popíše 
v dokumentaci, jak pacienta převlékla, umyla a nakrmila, ale ve skutečnosti se nic takového 
vůbec nestalo. Totéž lze vystopovat i v chování některých lékařů. Jejich snahou je co nejrych-
leji se specializovat na jeden výkon či úzký výsek onemocnění a neřešit ostatní problémy 
pacienta. Logicky tak dominuje snaha zaměřit se na výkony, které jsou z nejasného důvodu 
honorovány lépe než ostatní. Ubývá lékařů ochotných s pacientem mluvit nebo jej kom-
plexně vyšetřit a přibývá specialistů, kteří během pár minut udělají nějaký izolovaný výkon 
či vyšetření a tím okamžikem ztrácejí jakýkoli zájem o osud pacienta. Díky dlouhotrvající 
studené válce mezi lékaři a reprezentanty společnosti se navíc takřka vytratila elementární 
loajalita se zdravotnickým systémem a často i s nemocnicí, kde pracují. Nacházíme se v ob-
dobí nedostatku kvalifikovaných lékařů. V nadcházejících letech se bude tento nedostatek 
ještě více prohlubovat a půjde o zásadní krizi celého systému. Sociální demokracie před 
touto personální krizí varuje a chystá kroky, jak jí čelit.

Sociální demokracie upraví seznam zdravotních výkonů tak, aby obsahoval od-
povídající cenu práce lékařů, sester, ale i pomocného zdravotnického perso-
nálu. Tato revize narovná historické nespravedlnosti a zvýší cenu práce zdravotníků oproti 
ceně techniky. Nový seznam výkonů použijeme jako základ výpočtu mezd a podklad refor-
my v odměňování zdravotníků. Výrazně zjednodušíme systém dalšího vzdělávání 
zdravotníků. Ve veřejných nemocnicích se budeme snažit prosadit moderní organizaci 
práce a výrazně odbyrokratizovat celý systém. Chceme navrátit lékařům statut svobodného 
povolání, který pracuje ve prospěch svého pacienta a disponuje vyšší mírou svobodného 
rozhodování, přičemž nad jeho postupy dohlíží nezávislé stavovské organizace – komory. 
Komory ve spolupráci s odbornými společnostmi a lékařskými fakultami budou zajišťovat 
i postgraduální vzdělávání. 

4. Síť zdravotnických zařízení pod kontrolou veřejné správy

Mnoho let dochází k postupné a řízené erozi sítě zdravotnických zařízení. Jsou chaoticky 
privatizována či dokonce likvidována. Vše bez jakékoli představy o tom, jak by síť měla 
vypadat. Jde o nahodilý proces, který se řídí silami, jež z tohoto procesu chtějí získat materi-
ální prospěch. Sociální demokracie vidí jako základ zdravotnické soustavy síť 
nemocnic, které budou pod kontrolou veřejné správy. Nemocnice budou zajišťovat 
veškerou základní péči pro svůj region, tudíž jejich povinností bude poskytnout zdravotní péči 
bez ohledu na to, zda jde o ekonomicky výhodnou záležitost. Měly by proto být neziskovými 
organizacemi, tedy instituce zřízené ne za účelem vytváření zisku, ale za účelem poskytování 
stanovených zdravotnických služeb. Rozsah poskytovaných služeb stanoví ministerstvo zdra-
votnictví ve spolupráci s kraji. Zajištění financí na provoz je povinností veřejné správy pro-
střednictvím toho, že řídí zdravotní pojištění. Každý okres by měl mít alespoň jednu veřejnou 
neziskovou nemocnici, která bude sloužit jako odborné referenční pracoviště pro soukromá 
ambulantní i lůžková zařízení. Nad touto základní sítí chceme mít síť neziskových fakultních 
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Menší objem financí v českém zdravotnictví se projevuje především v oblasti platů zdravot-
níků, dále v úrovni nemocničních budov a někde i v nedostatku zdravotnické techniky. Češ-
tí zdravotníci mají platy zhruba na úrovni jedné třetiny jejich západních kolegů. Podstatná 
část našich nemocnic není v dobrém stavu, budovy jsou technicky zastaralé a neposkytují 
odpovídající komfort jak pacientům, tak ani zdravotníkům. Nízké platy a nevyhovující 
prostory, spolu se špatnou organizací práce, vedou k dlouhodobé frustraci velké části 
zdravotníků. V oblasti dostupnosti zdravotnické techniky panují velké rozdíly způsobené 
nespravedlivým způsobem úhrad jednotlivých výkonů. Značný nedostatek je například 
v klíčové oblasti léčby rakoviny radioterapií. Ta je v současnosti pro řadu pacientů takřka 
nedostupnou, a to jak z důvodu nedostatku přístrojů, tak z důvodu nedostatku personálu, 
který je nezbytný pro tento druh léčby. 

Sociální demokracie prosazuje postupný růst podílu HDP, který jde do zdravotnictví. Naším 
minimálním cílem je 8% HDP, což je průměr v zemích EU. Vzhledem k tomu, že inspiraci 
hledáme ve zdravotnických systémech Francie, Německa a Rakouska, jsme si vědomi, že 
by naším cílem mělo být 9–10% HDP v horizontu zhruba 6 let vlády sociální 
demokracie. Bez navýšení podílu HDP jdoucího do zdravotnictví nelze očekávat růst kvality 
služeb. Vzhledem k tomu, že sociální demokracie odmítá další růst spoluúčasti pacientů, je 
zdroj příjmů omezen na:

● nárůst plateb státu za státní pojištěnce, 
● nárůst výše povinného zdravotního pojištění (nedávno toto udělala německá vláda),
● na rozvoj dobrovolného komerčního připojištění.

3. Spravedlivé odměňování zdravotníků

Zdravotničtí pracovníci trpí v naší zemi dlouhodobě nízkými platy. Týká se to zhruba ½ ne-
mocničních lékařů, 80 % středního zdravotnického personálu a 100 % pomocného zdravot-
ního personálu. Rozumnou míru odměňování lze nalézt u většiny soukromých ambulantních 
lékařů, i když i zde jsou rozdíly způsobené nespravedlivě nastavenými úhradami za výkony 
poskytované jednotlivými odbornostmi. Lékaři a zdravotní sestry jsou navíc v posledních letech 
podrobeni chaotickému a nesmyslnému systému postgraduálního vzdělávání, který posiluje 
pocity nespokojenosti a frustrace. 

Graf č. 2 – Výdaje na zdravotnictví v % z HDP v roce 2008 (OECD)

spolu s organizačními změnami a způsobem úhrad za péči vedl k narovnání a dnes nejsou 
čekací doby v Británii již výrazně delší než v sousedních zemích.  
 

 
Graf č.2 

 
Menší objem financí v českém zdravotnictví se projevuje především v oblasti platů 
zdravotníků, dále v úrovni nemocničních budov a někde i v nedostatku zdravotnické techniky. 
Čeští zdravotníci mají platy zhruba na úrovni jedné třetiny jejich západních kolegů. Podstatná 
část našich nemocnic není v dobrém stavu, budovy jsou technicky zastaralé a neposkytují 
odpovídající komfort jak pacientům, tak ani zdravotníkům. Nízké platy a nevyhovující 
prostory, spolu se špatnou organizací práce, vedou k dlouhodobé frustraci velké části 
zdravotníků. V oblasti dostupnosti zdravotnické techniky panují velké rozdíly způsobené 
nespravedlivým způsobem úhrad jednotlivých výkonů. Značný nedostatek je například 
v klíčové oblasti léčby rakoviny radioterapií. Ta je v současnosti pro řadu pacientů takřka 
nedostupnou, a to jak z důvodu nedostatku přístrojů, tak z důvodu nedostatku personálu, který 
je nezbytný pro tento druh léčby.  
 
Sociální demokracie prosazuje postupný růst podílu HDP, který jde do zdravotnictví. Naším 
minimálním cílem je 8% HDP, což je průměr v zemích EU. Vzhledem k tomu, že inspiraci 
hledáme ve zdravotnických systémech Francie, Německa a Rakouska, jsme si vědomi, že by 
naším cílem mělo být 9-10% HDP v horizontu zhruba 6 let vlády sociální demokracie. 
Bez navýšení podílu HDP jdoucího do zdravotnictví nelze očekávat růst kvality služeb. 
Vzhledem k tomu, že sociální demokracie odmítá další růst spoluúčasti pacientů, je zdroj 
příjmů omezen na: 
 
 nárůst plateb státu za státní pojištěnce,  
 nárůst výše povinného zdravotního pojištění (nedávno toto udělala německá vláda), 
 na rozvoji dobrovolného komerčního připojištění. 

4 
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Významnější úsporu lze také očekávat ve zlevnění administrativní obslužnos-
ti systému zdravotními pojišťovnami. Zde jde o jediný reálný zdroj financí. Snížením 
jejich provozních nákladů na 2 % se dají získat skoro tři miliardy ročně. Musí být též zvýšen 
tlak na efektivitu investic. Zde je však možný pozitivní dopad do ekonomiky zdravotnictví ilu-
zorní. Drtivá většina investic je totiž realizována ze zdrojů mimo systém. Jde o dotace státního 
rozpočtu, EU, rozpočtu krajů a měst. Uspořené prostředky jednak nebudou nijak zásadní 
a jednak většina z nich vůbec neskončí v systému zdravotnictví. Jde tedy spíše o problém mo-
rální nežli o problém, jehož vyřešení zlepší ekonomickou situaci resortu. Jednoduchým řeše-
ním je zavedení systému stropových cen ve výběrových řízeních s tím, že tato cena 
je určena za pomoci garantované expertizy. Nejlepší by bylo zavést státní expertizu 
na obvyklé ceny stavebních prací a technologií. Systém funguje třeba v Německu, 
ale zavedl jej i Středočeský kraj. Cena navržená projektantem je ověřována a porovnávána 
s cenami obvyklými a je podle nich upravována. Již existují databáze obvyklých cen staveb-
ních prací. Obtížnější je to u technologií, kde se musí dělat namátkový průzkum trhu. Zavedení 
tohoto systému dokáže veřejným rozpočtům ušetřit dle našich zkušeností v průměru 3–6 % 
z předpokládané ceny zakázky.

Zdroj: Výkazy zdravotních pojišťoven pro MZ

7. Rekapitulace kroků, které provede ČSSD

Snížíme počet zdravotních pojišťoven 
Cílem je zlevnit administrativní správu systému a výrazně ji zjednodušit. Výsledkem by měl 
být pružný, předvídatelný a srozumitelný úhradový systém. Prvním krokem bude sloučení 

Graf č. 3 
Struktura nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči 

podle segmentů péče v roce 2009 (v %) 
Structure of health care costs of health insurance corporations 

by types of health care in 2009 (in %)
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nemocnic. Síť soukromých ambulancí či doplňkovou síť soukromých nemocnic nechceme vý-
razně měnit. Jediným naším jasným cílem v této oblasti je finančně zvýšit motivaci praktických 
lékařů, aby se o své registrované pacienty starali delší dobu a více se angažovali v zajištění 
základní přednemocniční 24hodinové péče.

5. Zredukovat počet zdravotních pojišťoven 

Nynější systém několika úplně stejných zdravotních pojišťoven nemá žádný význam, re-
spektive stojí naši společnost zbytečné peníze, a jediné vysvětlení jejich existence je plán 
na jejich privatizaci. Sociální demokracie chce drahý chaos zjednodušit, zlevnit a podrobit 
veřejné kontrole. Toto nelze provést v systému devíti či deseti pojišťoven. V optimální 
variantě by mohla existovat jedna pojišťovna jako ve Francii. K tomuto modelu 
nejde však dojít úplně jednoduše, neboť některé zaměstnanecké pojišťovny se i přes svůj 
veřejný zákonný statut staly plíživě pojišťovnami soukromými. Z tohoto důvodu předpoklá-
dáme sérii postupných kroků směřujících ke snížení počtu pojišťoven. 

V první fázi by měla vzniknout jedna pojišťovna ze všech, které většinově ovládá stát. Tato 
pojišťovna by měla být řízena dozorčí radou a kontrolována komisí poslanecké sněmovny. 
Dozorčí radu sestaví vláda, zástupce v ní budou mít kraje, lékařská komora a odbory. Po-
slanecká sněmovna zřídí komisi pro dohled nad zdravotním pojištěním, jejíž náplní bude 
kontrola činnosti. Tato komise bude dohlížet i na zbývající zdravotní pojišťovny. Ostatní 
zaměstnanecké pojišťovny budou postupně podrobeny tlaku s cílem jejich vzájemné fúze. 
Měly by buď během definované doby dosáhnout minimálního počtu dvou milionů pojištěn-
ců, nebo se spojit s jinými a na tento počet dosáhnout. Výsledkem této fáze by mohly 
být dvě pojišťovny. Jedna plně pod kontrolou vlády, ta by pojišťovala zhru-
ba 7–8 milionu lidí a jedna zaměstnanecká pojišťovna mající 2–3 miliony 
pojištěnců. Tento stav by už byl přehledný, řiditelný a hlavně kontrolovatelný ze strany 
veřejné správy. Zaměstnanecká pojišťovna by se následně měla soustředit na poskytování 
komerčního připojištění a po jejím vybudování během 3–5 let by převedla povinné pojištění 
na existující jednu státní pojišťovnu.

6. Využít vnitřní rezervy systému

Zdravotní systém má vnitřní ekonomické rezervy. Zjednodušuje se to, že systém je černou dí-
rou na peníze. Struktura nákladů ve zdravotnictví skutečně ukazuje možné oblasti finančních 
rezerv (viz graf č. 3). 

Největší díl nákladů tvoří mzdy zdravotnického personálu. Přitom víme, že mzdy jsou nízké 
a měly by růst. Dále víme, že oproti vyspělé Evropě máme personálu spíše méně, zvláště pak 
toho ošetřovatelského. Redukce nákladů v této oblasti je tedy nemožná. Významný podíl je 
utracen za léky. Zde se dá v horizontu dvou let uspořit část nákladů tím, že se 
zavede transparentní a jednoduchý systém stanovení cen a úhrad. Úspora se 
však projeví spíše tím, že se přibrzdí, v optimálním případě na čas zastaví nárůst nákladů 
na léky. Nárůst je běžně 6–9 % ročně. Při zavedení kategorizace zdravotnického materiálu 
lze též očekávat úsporu, ale spíše opět v tom, že nárůst nebude tak strmý. 

Léky na recept/ZP
na poukaz
Prescribed

drugs/medical aids
20,0 %

Stomatologická ZZ
Stomatological health

Establishments
4,6 %

Ostatní ambul. ZZ
Other out-patient care

establishments
15,3 %

Ostatní lůžková ZZ
Others bed care
establishments

5,4 %

Nemocnice
Hospitals

45,3 %

Doprava, lázně, 
ozdr.

a ostat.
Transport services,

spa and others
3,9 %

Praktičtí lékaři
general practitioners

5,6 %



www.cssd.cz www.cssd.cz10 11

                
                                              Reforma zdravotnictví

Vybudujeme systém veřejných neziskových nemocnic
Systém veřejných neziskových nemocnic stabilizuje síť nemocnic v jednotlivých okresech a za-
jistí veřejnou kontrolu nad hospodařením a nad kvalitou zdravotní péče. Cílem je zajistit 
dostupné zdravotnictví bez ekonomických bariér a generování zisku na nemocných 
a zdravotnících.
 
Zavedeme objektivní systém porovnávání kvality zdravotní péče v jednotli-
vých lůžkových zdravotnických zařízeních
Cílem je identifikovat zařízení, která mají problémy s kvalitou péče, a postupným tlakem zvy-
šovat měřitelnou kvalitu poskytované péče. Tento systém bude sloužit ke srovnávání 
výsledků léčby především pro potřeby kontrolních orgánů – ministerstva zdravotnictví, ČLK 
a krajů.

Stabilizujeme zdravotnický personál 
Mimo jiné i postupným zvyšováním platů. Cílem je zastavit postupující personální krizi. Vedle 
růstu platů zdravotních sester a lékařů zjednodušíme systém postgraduálního vzdělávání tak, 
aby odpadla současná šikana mladých zdravotníků.

Modernizujeme nemocnice 
Urychlíme modernizaci nemocničních budov tak, aby se zvýšil komfort pacientů – vybuduje-
me lůžkový fond na dvoulůžkových, maximálně třílůžkových pokojích s vlastními sociálními 
zařízeními. Cílem je postupné zvyšování úrovně pobytových služeb pro pacienty. 
Zastavíme snahy o překotné rušení akutních lůžek.

Rozvineme preventivní programy 
Cílem je předcházení a včasný záchyt vybraných onemocnění. U těchto onemocnění dopra-
cujeme systém celoplošné prevence tak, aby se informace o rizikových skupinách pravidelně 
dostávaly ke každému člověku a ten také věděl, kam se má obrátit. Zajistíme, aby poskytování 
preventivních programů bylo pro pacienty jednoduché a komfortní.

8.  Rekapitulace toho, co ve vládní koncepci zdravotnické refor-
my odmítáme

● Nechceme privatizaci či deetatizaci zdravotních pojišťoven.
● Nechceme regulační poplatky.
● Nechceme privatizaci základní sítě nemocnic.
● Nechceme nárůst spoluúčasti pacientů.
● Nechceme nárůst doplatků za léky a chaos v určování úhrad a cen.
●  Nechceme rozdělení zdravotní péče na lacinou pro chudé a ekonomicky náročnější pro 

bohaté, kteří si ji mohou zaplatit.
● Nechceme nespokojené a frustrované zdravotníky.

Tento dokument je otevřeným návrhem. Velmi oceníme vaše odpovědi na položené otázky 
i jakékoliv další komentáře. Na podzim tohoto roku dokument na základě připomínek dopra-
cujeme do konečné podoby.
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Vojenské pojišťovny a Pojišťovny ministerstva vnitra s VZP do jedné instituce. 
Současně bude sjednocena legislativa o zdravotních pojišťovnách do jedné 
právní normy. Náklady na provoz ZP klesnou na maximum 2 % z vybraného pojistného 
(oproti současnosti úspora necelé 3 mld. ročně).

Zrušíme regulační poplatky
Cílem je odstranit ekonomické bariéry v čerpání zdravotní péče a tím zvýšit její dostupnost. 
Zrušíme poplatek za návštěvu lékaře, za recept a návštěvu lékařské poho-
tovosti.
Toto zrušení poplatků bude vykompenzováno jednotlivým zdravotnickým zařízením zvýšenými 
platbami zdravotních pojišťoven. Časově neomezený poplatek za pobyt v nemocni-
ci omezíme na 60 dnů v roce a  snížíme ho ze 100 Kč na 60 Kč za jeden den.
 
Zrušíme stropy při platbě zdravotního pojištění 
Cílem je zvýšit příjem zdravotních pojišťoven o zhruba 2 miliardy ročně. Stropy 
zvýhodňují vysokopříjmové skupiny obyvatel a snižují míru solidarity v systému. Nemají žádné 
opodstatnění, neboť systém pojištění je založen na absolutní solidaritě zdravých a vyděláva-
jících s nemocnými. Neexistuje zde žádná vazba mezi výší plateb do systému a výší násled-
ného čerpání za zdravotní péči.

Zjednodušíme systém úhrad
Cílem je změnit současný nepřehledný a neprůhledný systém úhrad a především jej zjednodušit. 
Hlavním podkladem systému by se měl stát „Seznam zdravotních výkonů“. Úhrady by v čase 
měly být nastaveny na střídání výkonového systému a z něho vycházejícího 
systému rozpočtových paušálů. Tento systém zajistí vyšší míru spravedlnosti – za stejné 
výkony dostanou zdravotnická zařízení stejné finance, dále se zajistí odstranění historických 
nespravedlností mezi zařízeními a více se akcentuje princip toho, že peníze jdou za pacientem.

Odstraníme chaos ve stanovení úhrad, cen a doplatků za léky 
Cílem je snížit náklady za léky. Zavedeme pravidlo, že za stejný účinek léku bude ze zdravot-
ního pojištění placena jeho stejná úhrada. Zavedeme systém maximálního doplatku 
a vrátíme do systému opatření, kdy v každé kategorii musí na trhu existovat 
alespoň jeden lék bez doplatku.

Zavedeme kategorizaci cen zdravotnických prostředků
Zdravotní pojišťovny nesmí platit více, než kolik stojí běžně na trzích zemí EU. Cílem je snížit 
náklady na zdravotnický materiál.

Zastavíme privatizaci nemocnic 
Cílem je udržet základní síť nemocnic pod veřejnou kontrolou a řízením. Proces 
privatizace či pronájmů nemocnic soukromým subjektům vede k tomu, že politická reprezen-
tace ztrácí nástroje, pomocí nichž má zajistit realizaci základních ústavních práv obyvatel 
na dostupnou zdravotní péči. Lidé jsou pak vydáni libovůli majitelů či nájemců, kteří nenesou 
žádnou zodpovědnost za zajištění zdravotní péče a jejich logickou motivací je vytvářet co 
nejvyšší míru zisku. Zisk pak zákonitě vyvádějí mimo zdravotnickou soustavu. 
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skutečně účinná, a nikoli jen deklaratorní. Forma i rozsah vzniku tohoto orgánu bude však 
předmětem další debaty o potřebnosti a náplni práce takovéhoto orgánu.

Korupcí přichází stát ročně o desítky až stovky miliard korun1. Ty se naopak nedostávají na fi-
nancování systémů veřejné politiky, čehož využívají pravicové vlády k  demontáži sociálního 
státu, resp. jeho privatizaci, která snižuje kvalitu a dostupnost celé řady veřejných služeb – 
od zdravotnictví přes systém vyplácení důchodů, fungování policie až po vzdělání. Účinný, 
systémový a komplexní boj proti korupci je pro sociální demokraty předpo-
kladem, jak realizovat jejich vizi rozvoje demokracie a sociálního státu.

Veřejnost problém rozbujelé korupce v ČR mimořádně trápí, je pro ni traumatem, v současné 
době dokonce větším než nezaměstnanost, a bedlivě jej proto sleduje. Veřejnost však též pro-
padá beznaději, zda se vůbec začne tento vážný problém kompetentními orgány ČR účinně 
řešit a zda je k jeho řešení politická vůle a nejde jen o přetvářku!

ČR je hodnocena v žebříčku vnímání korupce CPI negativně, dle zprávy TIC z 26.10. 2010 se 
v roce 2010 umístila na 53. místě na světě a patří k zemím, kde se situace výrazně zhoršila, 
zejména pokud jde o neřešené problémy s vyšetřováním korupce a nezávislosti institucí. V ČR 
je podlomena sama důvěra v Policii ČR a justiční orgány, zejména pak české státní zastupi-
telství. Proto také podnikatelé své aktivity napínají buď k podnikání v jiných státech, nebo se 
začínají obracet na jiné – důvěryhodné orgány, kterými je dle nich TIC, Hospodářská komora 
USA, případně na vznikající občanské iniciativy, jakou je nově Veřejnost proti korupci. Ty 
se pak snaží suplovat povinnosti státu a probudit jej z nečinnosti v této oblasti. Tato celková 
aktuální situace je tudíž i důkazem, že stát se v současné době neumí postarat o zlepšení 
korupčního prostředí v ČR a není dostatečně ochoten tento vážný problém řešit. 

Proč nemá ČR úspěchy na poli boje s korupcí a jak situaci vnímá 
veřejnost a podnikatelská sféra?

●  Praktická politika především v posledních 5 letech napomohla posunu naší společnosti smě-
rem k apatii, kdy si stále více našich spoluobčanů myslí, že projev jejich vůle a veřejné 
vyřčení názoru nebude současným establishmentem vůbec vnímáno. 

●  Korupční jednání je záměrně zakrýváno řadou kroků, které nejsou samy o sobě v rozporu se 
zákonem a které zaštiťují „znalecké“ posudky, které korupci legalizují a které napomáhají 
obcházení zákonů.

●  Neprobíhá důsledná oponentura investičních záměrů, tedy zjištění skutečné potřebnosti 
investice a také toho, zda je zvolená varianta ekonomicky skutečně nejvýhodnější.

1 Podle expertních odhadů jen v důsledku korupce při zadávání veřejných zakázek každý občan 
ročně přispěje korupčníkům minimálně tisícikorunou.
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Úvod

Korupcí (korupce, latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je označo-
vána činnost vedoucí k osobnímu prospěchu, při které dochází ke zneužití 
postavení nebo funkce v politice, ve veřejné správě, ve školství, zdravot-
nictví, ve službách i v hospodářství jako celku. Je třeba konstatovat, že korupce 
v ČR má v současné době již systémový charakter a nejedná se jen o korupci individuální, 
zločin tohoto druhu se stal sofistikovanějším, pronikl zejména do oblasti veřejné správy 
a je namířen především proti veřejným rozpočtům.

S korupcí jsme v posledních několika letech v naší zemi stále více a více konfrontováni. 
Hromadné sdělovací prostředky ustavičně popisují nové kauzy, které vykazují známky 
zcela zjevného korupčního jednání. Bohužel, veřejnost se nedozvídá, že by účastníci těch-
to kauz byli za své činy kdy hnáni k zodpovědnosti. V relativně mladém demokratickém 
systému, jaký se podařilo ustanovit v naší zemi, je takový přístup v potírání korupce velice 
nebezpečný. Úřady na všech úrovních a také veškeré státní instituce, které jsou společný-
mi nositeli funkcí demokratického vládnutí, ztrácejí v tak silném korupčním prostředí svou 
legitimitu. Odpovědné vedení státu nemůže být rozvíjeno v atmosféře bující korupce. 

Vláda s ambivalentním přístupem k důslednému potírání korupce podstatnou měrou při-
spívá k vyčerpávání národního bohatství. Svým „nevládnutím“ umožňuje tunelování ome-
zených veřejných zdrojů tím, že se uzavírají nehospodárné veřejné zakázky, často bez 
řádného výběrového řízení, nebo že se realizují investice, které ve skutečnosti nikdo ne-
potřebuje. 

Korupce brání rozvoji spravedlivé struktury trhu a narušuje hospodářskou soutěž, což 
ve svém důsledku omezuje investory a brání hospodářskému růstu. Dochází ke změně 
sídel firem a jejich přesunu do zahraničí a tím i ke snížení daňového výběru. 

Nejškodlivější ze všech vlivů korupce je její vliv na sociální strukturu společnosti. Korup-
ce významně podkopává důvěru v politický systém, ve státní instituce a v jejich vedení. 
Následná frustrace pak vede ve všeobecnou apatii a ve ztrátu víry v možnost prosazení 
spravedlnosti. Občanská společnost se stává slabou, účast ve volbách se snižuje. To oteví-
rá cestu do politiky bezohledným a všehoschopným jedincům, kteří díky svému „demokra-
tickému zvolení“ ještě bezohledněji „privatizují“ veřejné zdroje a přesouvají je zcela bez 
jakýchkoli skrupulí do svého vlastního majetku. 

Všechny politické strany se dlouhodobě veřejnosti prezentují jako nesmiřitelní bojovníci 
proti korupci. Nicméně však praktické aplikace legislativních opatření v boji proti korupci 
selhávají, a to i přes hlasitou protikorupční rétoriku. Ze všech těchto důvodů považuje 
ČSSD za nezbytné, aby byl ustaven poradní orgán vlády, který bude schopen nejen for-
mulovat protikorupční strategie, ale zejména bude schopen zodpovědně vést odbornou 
a veřejnou diskusi o boji proti korupci tak, abychom mohli co nejrychleji uvádět protiko-
rupční strategie do praxe a začali přijímat taková protikorupční opatření, která budou 
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●  Podnikatelé přestávají snášet zde zavedené zvyky – zejména platit povinné desátky za ve-
řejné zakázky, pokud se jich chtějí účastnit, a volají po změně k lepšímu, aniž by tato jejich 
přirozená touha byla vyslyšena a řešena.

●� Neřeší se potřeba změn ve výběru daní a aktivně se nezjišťují podezřelé nezdaněné příjmy. 
Činnost PČR v této oblasti nahrazuje dominantní FAU při MF ČR, jež však pracuje pod taktov-
kou ministra financí, tedy politika, čímž vzniká podezření, že nepracuje nestranně a stylem 
„padni komu padni“, ale na politickou objednávku. 

●  Kulhá i mezinárodní spolupráce, kdy např. Úmluva OSN proti korupci zůstává neratifiko-
vána a téma boje s korupcí se jen pomalu implementuje do našich zákonů. ČR jako jedna 
z mála zemí zbrzdila projekt EU na zavedení evropského generálního prokurátora, nere-
spektovala potřebu přijetí zákona o trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Tento 
zákon je až nyní projednáván v parlamentu a ODS jej prezentuje jako svůj nápad a vstřícný 
krok, ačkoli jde o povinnost vyplývající z členství v EU.

●  V roce 2006 byla zrušena efektivně nastavená spolupráce s orgánem EU na potírá-
ní podvodných jednání OLAFem. Tento krok negativně zasáhl jak do detekování, tak 
i do konkrétního šetření podvodných jednání ve vztahu k evropským dotacím, přicháze-
jícím do ČR. 

Naše vize účinného boje proti korupci

Je zapotřebí provést důkladnou analýzu rizik v každé oblasti státní správy. Za vlád sociální de-
mokracie bylo zahájeno hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment – RIA). 
Jedná se o systémové opatření, které si klade za cíl zvyšovat kvalitu legislativního procesu 
pomocí analýz hodnotících negativní a pozitivní dopady navrhovaných či existujících práv-
ních úprav. Bohužel pravicové vlády proces RIA při tvorbě především hospodářské legislativy 
nevyužívají a zcela tak rezignují na demokratická pravidla přípravy nových zákonů. Součástí 
RIA musí být také hodnocení korupčních rizik (Corruption Impact Assessment, CIA). Kvalitně 
provedená RIA ve spojení s CIA je základním systémovým nástrojem pro identifikaci nekvalitní 
legislativy, která je pak zdrojem korupčního jednání.

Z hlediska možné korupce musí být hodnoceny rovněž dopady aktuální legislativy na různé 
ekonomické a sociální skupiny. Nikoli však v obecné rovině, musíme být schopni konkrétně 
pojmenovat jednotlivá nebezpečí tak, jak to například učinil Ing. Miloslav Kala2:

●  FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL – rozhodování o úhradě léčiv z veřejného zdravotního pojiš-
tění, informace o cestách lékařů na školení do exotických krajů hrazených farmaceutickými 
firmami atd.

2 Miloslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu a bývalý poslanec za ČSSD, Stať Korupce, 
uveřejněno v časopise Státní zastupitelství 4/2011.
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●  Trestná činnost spojená s korupcí se účinně nevyšetřuje orgány činnými v trestním řízení, 
šetření se často pouze předstírá a nakonec jsou po zdlouhavém a nepřehledném předpří-
pravném či přípravném řízení velké kauzy zametány pod koberec pod taktovkou státních 
zástupců, kteří pracují pod politickým tlakem a často i pod šikanou svých nadřízených.

●  Místo na skutečné viníky se vyšetřování absurdně zaměřuje na osoby, které na korupci po-
ukázaly, s cílem takovéto odvážlivce zastrašit a dokonce i kriminalizovat (případ Marcely 
Urbanové, Libora Michálka a Ondřeje Závodského z MV ČR).

●  Orgány činné v trestním řízení jsou vystrašené, pracují pod politickým tlakem, a tudíž ne-
postupují podle § 2 odst. 3, 4 tr. řádu – podle zásady oficiality a legality, tedy nevytěžují 
samostatně vhodné případy k vyšetřování, ač se o nich z médií ví, a absurdně čekají na po-
dání trestního oznámení. Ta pak z 90  % stejně končí odložením, některá dokonce uložením 
(bez předchozího sebemenšího prošetření). Pokud se nějaký případ začne šetřit, je všelijak 
zdržován s odkazy na procesní formalismy. 

●  Fungují zde silné zločinecké struktury, napojené na podnikatelské prostředí, jištěné politic-
kými kruhy. Takováto propojení je obtížné detekovat, natož jim čelit. Nastal čas si přiznat, 
že korupce má nyní v ČR již systémový charakter a její jádro tkví v nejvyšší politice. Za této 
situace je nutné volit na boj s korupcí systémové prostředky, neboť individuální již nepostaču-
jí. Dále je třeba si přiznat selhání jednotlivců, a to i ve vlastních řadách ČSSD, a vést proto 
stranu k její očistě.

●  Justice je rozkolísaná, její někteří představitelé se stali nevěrohodnými, skrytě zkorumpo-
vanými různými společenskými výsadami a nabídkami nepřirozených kariérních postupů. 
Její někteří vysocí představitelé se dokonce netají absurdními názory, které signalizují jejich 
politickou zainteresovanost, a nikoliv nestrannost (nezávislost justice musí stranou, když 
hrozí pád vlády). Jiní představitelé jsou vydíratelní pro svoji minulost, která je jim ve vhodný 
okamžik připomínána. Je proto třeba bedlivě hlídat, aby se politické strany nepletly do ob-
lasti justice, tak jako do oblastí dalších, které musí být odpolitizované, aby mohly plnit svoji 
funkci.

●  Právo je obtížně vymahatelné, řada sporů je předem domluvena co do výsledku a se spra-
vedlností se v ČR zhruba od r. 2005 obchoduje, aniž by se nalézala! Spekuluje se, zda 
někteří bývalí ministři spravedlnosti nezneužívali svoji funkci ve prospěch pravomocně od-
souzených osob, kterým nečekaně vyhověli a podali v jejich prospěch absurdní stížnosti 
pro porušení zákona (Tesárek, Blažek atd.). Předchozí práce justice tak zásahem ministrů 
přišla vniveč, odsouzení se bezdůvodně ocitli na svobodě a často utekli do zahraničí 
i s odcizenými miliony. 

●  Podnikatelům v ČR je dokonce doporučováno, aby si budovali vlastní systém bezpečnost-
ních opatření proti korupci, neboť není možné hledat pomoc u státu a jeho orgánů.

●  Podnikatelé působící v ČR stěhují své firmy do jiných zemí, které korupci řeší, v důsledku 
čehož státu utíkají ze země investoři a klesá nabídka pracovních příležitostí.
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●  Dořešit problematiku veřejných zakázek. Bude nutné přesně stanovit systém 
zadávání veřejných zakázek a systém jejich dalšího sledování ze strany veřejnosti 
např. přes internet atp. Každá veřejná zakázka by měla mít od jejího vzniku přesný 
„rodný list“, za její vypracování by měl být odpovědný konkrétní pracovník, který pod 
ní bude podepsán a ponese za správnost údajů i správnost a transparentnost celého 
procesu plnou odpovědnost. Veřejný zadavatel by měl za povinnost zpracovat záměr, 
ve kterém by přesně popsal, co má být výsledným produktem veřejné zakázky, jaké 
jsou technické, technologické, kvalitativní varianty, proč právě zvolená míra kvality 
a zvolené technologie je preferována, jaké jsou náklady nejen na dodání předmětu 
zakázky, ale i na celý její životní cyklus (např. provoz stavby). Celá přípravná fáze 
by měla být podrobena i veřejné oponentuře, včetně přezkumu antimonopolním úřa-
dem. Měly by být přesně stanoveny i smluvní podmínky. Veřejné zakázky by měly být 
realizovány za cenu obvyklou a je nutné zamezit jejich svévolnému předražování, 
založenému zejména na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků. 
Za tím účelem by měl dodavatel veřejné zakázky i jeho subdodavatelé doložit svou 
majetkovou strukturu, tzv. svléknout se do naha. V co nejvyšší míře by se měly použí-
vat elektronické aukce, kde se soutěží za předem daných podmínek jenom cena, a to 
i u menších zakázek, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách. Využít by 
se měly zejména náměty, které vzešly z odborné debaty vedené pod záštitou Americ-
ké obchodní komory. 

●  Změnit systém financování politických stran, zprůhlednění tohoto systému a stano-
vení limitů. Potřeba stanovení limitů na volební kampaň, limitů na reklamu, transakce přes 
zvláštní účet politické strany atp. Obrana proti černému financování, zejména limit výše 
darů politickým stranám od fyzických osob a zákaz darů od právnických osob a další. 
Toto je samostatné téma, které ČSSD začíná sama řešit (viz Financování politických stran, 
připravovaný programový návrh ČSSD)3.  

●  Vrátit se ke specializaci v rámci policie ČR zejména u činností bývalé finanční 
policie. Její činnost by měla být v určité modifikaci obnovena formou stanovení obdobné 
specializace začleněné v systému policejních útvarů. Původní finanční policie počala mít 
v roce 2005 velkou výslednost a efektivitu a i přes tyto skutečnosti byla ministrem vnitra 
Ivanem Langerem zrušena, její vyškolení specialisté byli rozprášeni do různých policejních 
útvarů nebo o ně PČR přišla úplně. Lze jen spekulovat, zda se jednalo o záměr, či šlo o ne-
kompetentnost těch, kteří o zrušení FIP rozhodli. 

●  Přijmout zákon o lobbingu, který lobbistům přesně vymezí podmínky pro jejich činnost. 

●  Zákonem upravit majetková přiznání. Zajistit povinnost politiků a dalších veřejných 
činitelů prokazovat zdroj svého majetku. Vybavit finanční úřady pravomocí požadovat před-
ložení majetkového přiznání vždy, pokud majetek kterékoliv osoby neodpovídá přiznaným 
a zdaněným příjmům. Majetek nedoložený řádnými příjmy zdanit speciální daní ve výši 
76  % z jeho hodnoty.

3 Návrh ČSSD o sedmi bodech je v současné době umístěn na webových stránkách ČSSD a veřejnost i 
ostatní politické strany se o něj začínají zajímat.
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●  ŠKOLSTVÍ – skandál plzeňských práv naznačil možnou systémovou chybu v činnosti vyso-
kého školství, chybí analýza nakládání s veřejnými prostředky ve školství, problémem už je 
i způsob výběru k umístění do mateřských školek.

●  LESNICTVÍ – Světová banka označuje tento sektor za „rajskou zahradu“ pro kriminalitu bí-
lých límečků. U nás se neustále potýkají Lesy ČR s neschopností uzavřít tendry na hospoda-
ření v jejich lesích. Vedle této oblasti si zasluhuje pozornost a analýzu rizik i oblast lesnictví 
v municipálním vlastnictví, existují Vojenské lesy atd.

●  ENERGETIKA, vč. ELEKTRÁRENSTVÍ – zahraniční studie dochází k závěru, že tato oblast je 
„všudypřítomná hrozba“. Chybí analýza rozhodnutí vydávaných Energetickým regulačním 
úřadem, Českým báňským úřadem a dalšími institucemi.

●  VODÁRENSTVÍ A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD – chybí analýza čerpání evropských fondů 
a analýza opodstatněnosti růstu cen v této oblasti.

●  NEMOVITÝ MAJETEK – neschopnost státu a municipalit bránit veřejné zájmy. Před změnou 
územního plánu se pravidelně podaří nějakému šťastlivci koupit od státu pozemek za cenu 
pastviny. Vše bývá legální, včetně zpětného prodeje téhož majetku do rukou státu za cenu 
o několik řádů vyšší pro realizaci veřejných staveb. 

●  INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY – výstavba dálnic, silnic, komunikací. Chybí oponentura 
projektů a analýza oprávněnosti investičního záměru. 

●  PORADENSTVÍ, PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ – částky, které státní instituce vynakládají na tuto 
oblast, bývají neobyčejně vysoké. S tím souvisí i outsourcing, kde v obou případech chybí 
vyhodnocování efektivity.

●  PŘÍJMOVÁ STRANA VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ – pozornosti uniká korupční potenciál na stra-
ně příjmů, tj. u výběru daní, podvodů s DPH, spotřebních daní atd.

●  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – rozhodnutí o způsobu realizace projektů v této oblasti 
nebývá oponováno, a celková cena tak bývá mimo kontrolu. Projekty jsou často záměrně 
realizovány zbytečně nákladným způsobem, ačkoliv by bylo možné řešit potřeby standard-
ním HW i SW vybavením.

●  PENZIJNÍ REFORMA – vyvrcholil tlak na vyvedení veřejných zdrojů do soukromých rukou.

Návrhy legislativní povahy v oblasti účinného boje proti korupci

●  Zpřesnit a zpřísnit zákon o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, 
který byl schválen Parlamentem ČR a čeká na podpis prezidenta. Zejména upravit odpověd-
nost právnických osob tzv. „generální klausulí“ za všechny trestné činy uvedené v trestním 
zákoníku, za které z povahy věci může nést právnická osoba odpovědnost. 
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oblasti a na což se poslanci ODS při svém podání odvolávali, však nedošlo k zákazu ucho-
vávání dat. Bylo pouze omezeno uchovávání dat na 6 měsíců a také jasně vymezeno, při 
vyšetřování jakých trestných činů mohou být uchovávané údaje využity. Zrušení povinnosti 
uchovávat tyto záznamy opět ztěžuje práci policii, a to nejen na úseku boje s terorismem, 
ale i ve zpětném dokazování korupčních aktivit a další závažné trestné činnosti.

●  ČSSD důrazně varuje před slovenským modelem speciálních útvarů na boj s korupcí, o 
němž v současné době hovoří ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, který upřednostňuje 
i nový nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman a který je vytyčen i jako jedno z opatření 
v citované vládní protikorupční strategii (zřizování specializovaných soudních senátů a spe-
cializovaných útvarů státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné 
finanční kriminalitě). Sami slovenští prokurátoři zákon hodnotí tak, že očekávaný efekt nena-
plnil. Jde podle nich o „nesystémovou a slepou kolej“. Vybudování útvarů stálo mnoho úsilí, 
peněz a jejich efektivita je nízká. Mají vysokou rozpracovanost, ale mizernou výslednost 
a vrcholem všeho je diferencované odměňování zde působících specialistů, oproti ostatním 
pracovníkům justice, které budí závist a škodolibost. Pak nezřídka dochází i k absurdním 
situacím, kdy speciální soud s nadstandardně odměněnými soudci věc odsoudí, ale věc 
nakonec neobstojí před nadřízeným soudem, jehož senát je o polovinu nížeji odměňován, 
což samozřejmě budí emoce a závist, a tak se stává, že trestní věc je soudem II. stupně 
v podstatě z těchto důvodů zlikvidována a končí neúspěchem. V dalších našich úvahách by 
proto postačilo tvůrčí činnost v této oblasti zaměřit na kraje, kde by byli soustředěni potřební 
vyškolení specialisté, a tato specializace by byla začleněna do fungující stávající justiční 
soustavy se standardními podmínkami pro odměňování.

                
                 Účinně čelit korupci

●  Zrušit akcie na doručitele. Jsme jednou z posledních zemí, která se brání zprůhlednění 
majetkové struktury společností.  

●  Prosadit zákon o státní službě, který je stále nežádoucí pro pravicové strany, a v ČR 
na něm nebyla proto nalezena shoda. 

●  Dokončit a zprovoznit plnou elektronizaci veřejné správy a připravit od-
povídající doprovodnou legislativu. Jedná se o nástroj umožňující snížení ingerencí 
úředníka do rozhodování a zvýšení procesu transparentnosti. I v případě obcí bychom měli 
trvat na povinném zavedení elektronických hlasovacích zařízení v zastupitelstvech, včetně 
zveřejnění konkrétního hlasování na internetu v případě rad. 

●  Prosadit rozsáhlou legislativní úpravu v oblasti veřejné správy tak, aby byly 
vynuceny povinnosti hospodárného nakládání s majetkem obdobně, jako je tomu i v sou-
kromém sektoru. Jedná se především o zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s ma-
jetkem obcí a krajů a o posílení odpovědnosti za způsobenou škodu, úpravu podmínek pro 
nakládání s majetkem právnických osob zřizovaných státem nebo územními samosprávnými 
celky a společností s majetkovou účastí státu. Za tímto účelem je zapotřebí také novelizovat 
zákon o finanční kontrole.

●  ČSSD neustupuje ani od svých dlouhodobě prosazovaných návrhů, které 
byly představeny například ve volbách v roce 2010. Jedná se o zavedení čer-
ných listin osob a firem pravomocně potrestaných, zavedení testů integrity v pracovněprávní 
oblasti, kde by mělo být podrobně diskutováno, zda by se vztahovaly na celou veřejnou 
správu, a způsob, jak by tyto testy probíhaly. Nutné je též provedení auditu procesu ratifi-
kace mezinárodních úmluv vztahujících se na boj s korupcí. 

●  Ochranu veřejného zájmu, který je pravicovými vládami potlačován do pozadí a bojkoto-
ván, je třeba znovu vzkřísit a dát mu prioritu. Pojem veřejný zájem nesmí být upozaďován, 
ale naopak upřednostňován před zájmy privátními.

Které návrhy a postupy současné vlády v protikorupčních opat-
řeních odmítáme

●  ČSSD se nemůže ztotožnit s politikou boje proti korupci, která má pouze deklaratorní charak-
ter. Jak jinak totiž chápat samotný fakt, že současná vláda schválila svou Strategii v boji proti 
korupci na období let 2011 a 2012 až počátkem roku 2011? Je nutné uznat, že materiál 
obsahuje i některé body, které ČSSD dlouhodobě prosazuje. Vzhledem k tomu, že celá řada 
navrhovaných opatření měla být v souladu se schváleným dokumentem přijata již koncem 
roku 2010, tedy dříve, než je současná vláda vůbec definovala jako součást své strategie, lze 
o poctivém úmyslu vlády na poli boje proti korupci bohužel s úspěchem pochybovat.

●  Poslanci ODS v čele s Markem Bendou prosadili, aby se v ČR od dubna 2011 přestaly 
uchovávat záznamy o e-mailech, navštívených internetových stránkách, telefonních hovo-
rech, pohybech mobilních telefonů a i údaje o SMS. V SRN, kde došlo také k úpravě této 



www.cssd.cz22

Veřejná debata „MLUVTE NÁM DO TOHO”

Záznam z debaty najdete na: www.reformycssd.cz

Daňová politika ČSSD, 
vyrovnaný rozpočet a euro

„Spravedlivé daně a vyrovnaný státní rozpočet!“

Ve spolupráci s odbornou Národohospodářskou komisí ČSSD 
zpracovali: Jan Mládek, Jiří Havel

www.cssd.cz

Karlovy Vary, 19. 9. 2011

Pardubice, 3. 10. 2011

Pardubice, 3. 10. 2011



www.cssd.cz www.cssd.cz24 25

                
                                              Daňová politika ČSSD

ČSSD již před volbami deklarovala závazek, že sníží deficit veřejných financí pod 3 % HDP 
do roku 2013 a během dalších čtyř let, do roku 2017, bude mít veřejné rozpočty vyrovnané. 
Dosažení tohoto cíle je důležité jak pro věrohodnost České republiky jako takové, tak pro pří-
padné přijetí eura. V současné době sice není vstup do eurozóny aktuální, ale pokud EU pře-
koná současnou dluhovou krizi některých okrajových zemí, bude někdy v roce 2014 případné 
převzetí eura v ČR opět na stole. Není důvod postupovat jinak, než jak to dělá Švédsko, tedy 
plnit Maastrichtská kritéria a přitom přemýšlet, kdy je a kdy není vhodný okamžik pro vstup 
do eurozóny.

Spravedlivé rozložení daňového břemene

Druhým důležitým bodem je rozložení daňového břemene. V posledních pěti letech probíhá 
soustavná snaha omezit zdanění těch nejbohatších a firem a přenést daňové břemeno na lidi 
se středními a nižšími příjmy. ČSSD považuje takovou politiku za naprosto nepřijatelnou 
a bude se snažit napravit tyto deformace. Znamená to především odstranění tzv. superhrubé 
mzdy1, obnovu progresivního zdanění fyzických osob a v neposlední řadě také konec vracení 
DPH u luxusních služebních aut, která jsou používána pro soukromé účely. Celkově bude kla-
den větší důraz na majetkové, ekologické a přímé daně než dosud. Nespravedlivé rozložení 
daňového břemene není problém jenom sám o sobě, protože je pociťováno jako nespraved-
livé. Je problémem také proto, že středně příjmové skupiny nemají co utrácet, klesá souhrnná 
poptávka a přestávají se točit kola ekonomiky.

Boj s daňovými úniky a korupcí: vysoká priorita
 
Za zcela zanedbaný považujeme boj s daňovými úniky. Nejde jen o to, jaké triky se používají 
pro snižování efektivní daňové sazby, ale také zda jsou daně vybírány opravdu od všech 
daňových subjektů, které mají daňovou povinnost. Ti, kdo platí daně řádně a včas, nesmí 
vypadat jako hlupáci oproti těm, kteří stát podvádějí. Je také nezbytné odstranit nerovnost da-
ňových subjektů, která plyne z toho, že v některých okresech přijde daňová kontrola každé tři 
roky, a v jiných ji znají jenom z doslechu a při troše štěstí se jí vůbec nedožijí. ČSSD již něko-
likrát předkládala zákon „o přiznání k registrovanému majetku“, a to naposledy v září 2010. 
Snahou bylo, aby každý občan, jehož majetek získaný v daném roce ve finančních instrumen-
tech přesáhne 625x minimální mzdu (5 mil. Kč v roce 2011) anebo získá jiný registrovaný 
majetek ve výši větší jak 2500x minimální mzda (20 mil. Kč v roce 2011), měl za povinnost 
podat přiznání k registrovanému majetku. Dále pak by měl prokázat, že tento majetek získal 
za zdaněné příjmy. Pokud by toto nebyl schopen prokázat, tak část majetku pocházejícího 
z nezdaněných příjmů by byla zdaněna zvláštní sazbou 76 %. ČSSD se bude i nadále snažit 
o prosazení tohoto zákona, který by byl též významným příspěvkem boje proti korupci.

Zvláštní kapitolou jsou pak úniky spotřební daně a DPH u pohonných hmot. Obrovský podvod 
z dob Klausových vlád zvaný „lehké topné oleje“ má stále tendenci se recyklovat. Současná 
vláda nedělá v tomto boji dost, jinak by nebylo možné u některých čerpacích stanic nakupovat 
výrazně levnější pohonné hmoty. ČSSD bude rozhodně bojovat s těmito podvody, stejně jako 
s podobnými podvody u alkoholu a tabáku.

1Pokud stávající vládní koalice sama zruší superhrubou mzdu, ČSSD ji pochopitelně nebude obnovovat.
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Úvod

Fungující stát je přínosem pro občany i firmy, protože zajišťuje vhodné místo pro život i pod-
nikání. Musí zajistit obranu, bezpečnost, ochranu osobního soukromého majetku, ochranu 
podnikatelského prostředí, spravedlnost a základní infrastrukturu. Chceme mít fungující nezko-
rumpovaný stát a mít dobré univerzální služby jako je školství, zdravotnictví, služby dlouhodo-
bé péče, vědu a výzkum. Fungující stát veřejných služeb je nejkonkurenčnější, jak dlouhodobě 
dokazují všechny skandinávské země. Abychom jej vybudovali, potřebujeme peníze. Ne-
potřebujeme tedy peníze pro chudé, ale pro dobrý stát veřejných služeb, který je nejvýhod-
nějším prostředím pro střední vrstvu. Základním cílem daňové politiky ČSSD je fungující stát 
jako suverén veřejného prostoru a plnící základní funkce, které nelze kvalitativně realizovat 
na výlučně ziskové bázi, zajišťující demokratické fungování společnosti, její sociální a kulturní 
soudržnost. Stát také musí tvořit přirozenou protiváhu divošskému kapitalismu, který v České 
republice představuje tzv. tunelování a korupce a ve světě globalizované trhy, které se napros-
to vymkly kontrole. Ve snižování daňové kvóty už tedy není možné dále pokračovat.

Mechanické snižování daní pod praporem konkurenceschopnosti je scestné, konkurence-
schopnost země závisí na desítkách faktorů, ne pouze na úhrnné daňové kvótě. Pokud by 
závisela jen na nízkých daních, nejvíce investic by šlo do některých zemí, kde daně téměř 
neexistují. Nejde, hodně investic míří naopak do Skandinávie, kde je daňová kvóta vysoká. 

Relevantní otázkou tedy není za každou cenu snižovat daňovou zátěž, ale ptát se, jak kvalitní 
veřejné služby za naše daně dostáváme. Prioritou tedy bude omezení korupce, tvrdý boj s da-
ňovými úniky, zpřísnění dodatečných pravidel a konfiskace majetku získaného trestnou činností.
 
Stabilizace veřejných financí – klíčový úkol

Budoucí složená daňová kvóta bude muset být alespoň na úrovni 36 %, jako v roce 2008. 
ČSSD se před posledními volbami chovala zodpovědně a otevřeně voličům tento cíl sdělila. 
Současné vládní strany daly přednost tomu, že voličům explicitně lhaly. Říkaly, že nebudou 
zvyšovat daně, ale jen přišly k moci, začaly stávající daně zostra zvedat, a to především za-
městnancům (DPH), a zavádět nové (povodňová daň, daň ze státního příspěvku na stavební 
spoření). Na straně druhé se vláda snaží všemi prostředky nejbohatšímu 1 % daně dále snižo-
vat. Zvyšuje tak již tak vysokou nespravedlnost v rozložení daňového břemene.

Pokud máme vrátit veřejným financím udržitelný charakter, bez zvýšení složené daňové kvóty 
to nepůjde:
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Veřejný deficit a veřejný dluh v České republice (v % HDP) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Veřejný  

deficit 

-6,7 -2,8 -3,2 -2,8 -3,2 -2,4 -0,7 -2,2 -5,8 -4,8 

Veřejný 
dluh 

23,9 27,1 28,6 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,4 37,6 
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 ČSSD již před volbami deklarovala závazek, že sníží deficit veřejných financí pod  
3 % HDP do roku 2013 a během dalších čtyř let, do roku 2017, bude mít veřejné rozpočty 
vyrovnané. Dosažení tohoto cíle je důležité jak pro věrohodnost České republiky jako takové, 
tak pro případné přijetí eura. V současné době sice není vstup do eurozóny aktuální, ale pokud 
EU překoná současnou dluhovou krizi některých okrajových zemí, bude někdy v roce 2014 
případné převzetí eura v ČR opět na stole. Není důvod postupovat jinak, než jak to dělá 
Švédsko, tedy plnit Maastrichtská kritéria, a přitom přemýšlet kdy je a kdy není vhodný 
okamžik pro vstup do eurozóny. 

 

Spravedlivé rozložené daňového břemene 

 Druhým důležitým bodem je rozložení daňového břemene. V posledních pěti letech 
probíhá soustavná snaha omezit zdanění těch nejbohatších a firem a přenést daňové břemeno 
na lidi se středními a nižšími příjmy. ČSSD považuje takovou politiku za naprosto 
nepřijatelnou a bude se snažit napravit tyto deformace. Znamená to především odstranění tzv. 
superhrubé mzdy1, obnovu progresivního zdanění fyzických osob a v neposlední řadě také 
konec vracení DPH u luxusních služebních aut, která jsou používána pro soukromé účely. 
Celkově bude kladen větší důraz na majetkové, ekologické a přímé daně než dosud. 
Nespravedlivé rozložení daňového břemene není problém jenom sám o sobě, protože je 
                                                 
1 Pokud stávající vládní koalice sama zruší superhrubou mzdu, ČSSD ji pochopitelně nebude obnovovat. 

2 
 



www.cssd.cz www.cssd.cz26 27

                
                                              Daňová politika ČSSD

Specifickou kapitolou je zdanění osob samostatně výdělečně činných. Těmto osobám bylo cel-
kem legitimně poskytnuto počátkem devadesátých let daňové zvýhodnění, aby mohly obnovit 
živnosti po 40 letech komunistického režimu. Jenže z dočasné výjimky se stala výjimka trvalá 
a výsledkem je stav, kdy OSVČ daně skoro neplatí a sociální a zdravotní pojištění platí jen velmi 
nízké. Jenže pak jsou OSVČ odcházejícím do důchodu vyměřovány jen velmi nízké důchody. 

To je dlouhodobě neudržitelná situace, OSVČ budou platit vyšší daně než dosud. Nikoliv 
však stejné jako zaměstnanci. Respektujeme, že je žádoucí, aby OSVČ měli o něco málo 
nižší daně, protože nesou břemeno péče o vlastní příjmy, provází je riziko podnikání a míra 
pracovní a sociální ochrany OSVČ je také nižší. Není však únosné, aby jejich daňové zatížení 
bylo řádově nižší než v případě zaměstnanců. 

Cesta k vyřešení problému nespočívá ve zvyšování sazeb, ale v základu daně a také v paušá-
lech. Tento původně dobrý úmysl poskytuje některým skupinám OSVČ nezasloužené výhody. 
Paušálem realizované náklady je nutno snížit o 10 procentních bodů pro všechny skupiny 
OSVČ a případně zvážit, zda by nešlo použít i jiné formy paušálů, které jsou obvyklé v zá-
padní Evropě. Paušály by se rovněž měly vrátit ke svému původnímu účelu, kterým bylo snížit 
administrativní zátěž pro drobné živnostníky, a nikoliv snížit touto cestou daňovou zátěž menší 
části živnostníků. Proto navrhujeme, aby daňové paušály mohli uplatňovat pouze živnostníci, 
kteří nejsou plátci DPH (dnes obrat pod 1 milion Kč ročně). Dalším důležitým krokem je roz-
dělení výnosů OSVČ na zisk a na mzdu. Budeme chtít zvýšit podíl mzdy na výnosu OSVČ. 
V případech některých živností je pak jedinou cestou k placení alespoň nějakých daní zno-
vuzavedení minimální daně, která je placena vždy.

Jednotné inkasní místo – riskantní a nezodpovědný experiment

Zvláštní pozornost zasluhuje iniciativa ministra financí zvaná JIM (Jednotné inkasní místo). 
Ulehčení administrativní zátěže pro firmy spojením inkasa daní, cel, sociálního a zdravotního 
pojištění do jednoho místa by skutečně mohlo ušetřit významné náklady. Postup v přípravě 
JIM však zatím vyvolává ty nejhorší obavy. Vláda, jak se zdá, nerespektuje fakt, že všechny 
systémy výběru daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění jsou komplikované, komplexní 
a křehké. Nekompetentní kroky v těchto oblastech by mohly způsobit rozvrat výběru peněz 
do veřejných rozpočtů. Z těchto důvodů ČSSD odmítá vládní pokus o „velký skok“ v této oblas-
ti. Takové skoky obvykle končí těžkým pádem. Pokud vláda myslí pokus o racionalizaci výběru 
peněz do veřejných financí vážně, doporučujeme v prvním kole převést na Českou správu 
sociální zabezpečení (ČSSZ) výběr zdravotního pojištění od všech zdravotních pojišťoven 
a na ministerstvu financí sloučit daňovou a celní správu. Pokusy o to probíhají na MF již více 
než 10 let. Takový postup by vedl k tomu, že firmy by posílaly své odvody státu na dvě, nikoliv 
na jedno místo jako v případě JIMu, riziko havárie při tomto postupu by však bylo výrazně 
menší. V druhém kroku by pak bylo možné sloučení obou systémů. 

ČSSD rovněž odmítá pokus o likvidaci sociálního a zdravotní pojištění a jejich náhradu daní. 
V případě sociálního pojištění jde nejenom o výběr nějakých peněz pro veřejné rozpočty, ale 
také o tvorbu nároků na důchod. Vzniká pak opodstatněné podezření, že JIM je prvním kro-
kem k nahrazení sociálního pojištění chudinskými dávkami. Pak by se, samozřejmě, smazal 
rozdíl mezi daní a sociálním pojištěním. Toto je ovšem pro ČSSD naprosto nepřijatelné! Jinými 
slovy: pokud bude mít ČSSD vládní zodpovědnost, bude se snažit o racionalizaci výběru, ale 
takovým způsobem, aby nepoškodila funkčnost stávajících systémů.

Na úrovni EU budeme podporovat všechny iniciativy vedoucí k omezení daňových a regula-
torních rájů. Budeme podporovat iniciativy, které povedou ke sdílení informací mezi finanční-
mi úřady zemí EU, aby se zmenšil prostor pro daňové podvody.

Daň z příjmu

I když význam daně z příjmu právnických osob v posledních 20 letech významně poklesl 
a nadnárodní firmy vnutily světu daňovou konkurenci, tedy systematické snižování této daně, 
přesto je třeba se snižováním této daně skončit. ČSSD navrhuje zvýšení této daně ze součas-
ných 19 % na 21 % a zavedení druhé sazby daně z příjmu právnických osob ve výši 30 % 
pro velké firmy ze sektoru finančnictví, energetiky a telekomunikací. Jde obvykle o firmy, které 
působí v oligopolním prostředí, velmi daleko od ideálu dokonalé konkurence. Je to jedna 
z mála rozumných cest, jak se může Česká republika podílet na obrovských ziscích, které jsou 
v těchto oblastech na trhu České republiky dosahovány. Dvě sazby daně z příjmu právnických 
osob má řada zemí EU. Jako příklad je možné uvést Spojené království (21 % a 28 %), Špa-
nělsko (25 % a 30 %) a Nizozemí (20 % a 25,5 %).

ČSSD také apriorně neodmítá snahy o unifikaci korporátní daně – zejména jejího základu 
– v rámci Evropské unie. Zvyšujme konkurenceschopnost kvalitní infrastrukturou, výborným 
vzdělávacím systémem, kvalifikovanou pracovní silou, kompetentní veřejnou správou a nízkou 
úrovní korupce. Snižování daní nám k tomu nepomůže, je to spíše cesta opačným směrem.

Daň z příjmu fyzických osob prodělá největší změnu. Zavedení progresivní daně přinese víc 
než pouhý dodatečný příjem do státního rozpočtu. Progresivní zdanění je symbolem sociální 
soudržnosti, projevem zodpovědnosti nejen za sebe, ale za celou společnost. Je nástrojem 
solidarity mezi bohatými a chudými. Jde tedy o víc než nějakých 6 miliard korun, které by to 
mohlo podle té nejmírnější varianty přinést. 

Významnou roli při znovuzavedení progresivního zdanění hraje otázka sazeb a daňových 
pásem. V této otázce nepanuje úplná shoda, je řada zastánců více sazeb než dvou a různé 
názory na daňová pásma. Nicméně ČSSD bude prosazovat zavedení jedné další sazby 
ve výši 38 % z hrubé mzdy, tedy 28,3 % ze superhrubé mzdy pro příjmy nad 100 000 Kč 
měsíčně. Tato hranice je velmi logická, neboť v případě zaměstnanců je to zhruba 4násobek 
průměrné mzdy. Nad tuto hranici se nebude platit sociální pojištění, a tudíž je vhodné tento 
pokles souhrnné daňové zátěže kompenzovat vyšší sazbou daně z příjmu fyzických osob. 
Ještě důležitější je tato sazba pro ty, kteří dnes zdaňují své příjmy z kapitálu a nájmu pouhými 
15% a jejichž daňová zátěž je tak nespravedlivě nízká ve srovnání se zaměstnanci. Zavedení 
progresivního zdanění fyzických osob bude doplněno o společné zdanění manželů, které se 
v minulosti osvědčilo jako nástroj prorodinné politiky.

Daňové výjimky

S výše uvedeným souvisí problém daňových výjimek. Tyto výjimky jsou v některých případech 
zastaralé a neopodstatněné, kdy je revize nutná. Je ji ovšem třeba provést jak pro osoby 
právnické, tak fyzické. Pro ČSSD je naprosto nepřijatelné, aby se likvidace výjimek omezila 
pouze na fyzické osoby a zejména pak na oblast, která přinese hodně administrativních vý-
dajů, málo výnosu pro stát a hodně bolesti pro pracující: zaměstnanecké benefity. Na straně 
druhé považujeme za vhodné zavést daňové úlevy na některé ekologické výdaje (například 
výdaje na úspory energie).

                
                 Daňová politika ČSSD
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státního rozpočtu. Dnes jsou transferovány do občanských sdružení a nadací, které jsou s dár-
ci výnosů z hazardu často propojeny. Takový uzavřený kruh je velmi neetický a ČSSD bude 
prosazovat jeho rozseknutí. Takto získané výnosy by také měly být používány k financování 
českého sportu a kultury, nikoliv k financování funkcionářských struktur nebo Sazka arény.

Ekologické daně

ČSSD počítá do budoucna i s vyšší rolí ekologických (energetických) daní. Měly by vést 
k tomu, aby podniky, které poškozují životní prostředí a čerpají vzácné zdroje, platily negativ-
ní externality, které svojí činností tvoří. Ekologické daně v pojetí ČSSD by také měly stimulovat 
úspory všech druhů energií, především tepla a elektřiny, a rovněž vyšší využívání obnovi-
telných zdrojů energie. Měly by vést k hospodárnějšímu zacházení s přírodním bohatstvím 
naší země. Nicméně nepředpokládáme, že by měly být významným zdrojem příjmů státního 
rozpočtu. Budou tvořeny tak, aby byly srovnatelné s našimi hlavním partnery a konkurenty 
v rámci EU. ČSSD proto bude prosazovat zákon o podpoře energetických úspor a výroby 
tepla z obnovitelných zdrojů, zahrnující zejména systém bílých certifikátů vázaných na tomu 
přizpůsobené energetické daně. Každý uspořený GJ či GJ z obnovitelného zdroje tak bude 
možné odečíst od základu daně.

Evropské iniciativy

ČSSD podporuje a nadále bude podporovat iniciativy Evropské sociální demokracie (PES) 
na zavedení daně z finančních transakcí na úrovni EU, případně na celosvětové úrovni. Zdro-
je získané touto daní by měly být používány především na případná budoucí selhání finanč-
ního sektoru, neboť považujeme za asociální řešit problémy finančního sektoru demontáží 
sociálního státu, jak se tomu dělo po roce 2008. ČSSD bude rovněž podporovat zavedení 
DPH z finančních služeb na evropské úrovni, neboť nepovažujeme tuto výjimku pro bankovní 
sektor za legitimní.

Závěrem: stabilita, věrohodnost a předvídatelnost

ČSSD se také jasně hlásí k tomu, že nebude zavádět zákony s pravou či nepravou retro-
aktivitou. Bude se snažit, aby daňové subjekty měly dost času na případné vstřebání změn 
v daňových zákonech. Jsme si vědomi, že stabilita a předvídatelnost daňového systému je 
hodnotou sama o sobě.

                
                 Daňová politika ČSSD

Ještě větší obavy vyvolává načasování spuštění JIM, které se posouvá k 1. lednu 2014. Pokud 
se vůbec současná vládní koalice dožije roku 2014, bude ten nezodpovědný experiment 
spouštět 5 měsíců před parlamentními volbami s rizikem obrovského chaosu, který hrozí tím, 
že příliš mnoho změn se provádí k jednomu datu, hrozí vysoké náklady a otázkou bude i plná 
funkčnost zastřešujícího informačního systému.

Majetkové daně

Pokud jde o majetkové daně (daň z převodu nemovitostí, dědická a darovací daň, daň z ne-
movitostí), ČSSD bude prosazovat jejich zvýšení, neboť Česká republika je na posledním místě 
v rámci zemí OECD v podílu majetkových daní na celkovém daňovém výběru. Při určování jejich 
výše by měly dostat vysoké kompetence také obce. Otázkou k diskusi je daň z nemovitostí, která 
by odrážela tržní cenu. Je to možné řešení, ale nesmí vést k tomu, aby více než stát na celé ope-
raci vydělaly oceňovací společnosti. Jednodušší je situace u pozemků, kde budeme prosazovat 
jejich navázání na již existující digitální cenové mapy. V případě daně dědické a darovací bude 
zavedena druhá sazba (i pro osoby blízké) v případě majetků nad 10 milionů Kč. Na místo 
přímé podpory zateplování (tzv. Program Zelená úsporám) budeme prosazovat výrazné slevy 
daně z nemovitostí až osvobození pro nízkoenergetické a pasivní domy.

DPH

Zvláštní otázkou je daň z přidané hodnoty. Současná vládní koalice se rozhodla sjednocením 
sazby DPH financovat penzijní reformu. To je naprosto asociální přístup. I když nakonec jed-
notných 20 % narazilo na rozhodný veřejný odpor, a změna proto bude dávkována ve dvou 
krocích (od roku 2012 sazby 14% a 20% a o rok později jednotná sazba 17,5 %), ČSSD 
s tímto postupem zásadně nesouhlasí, neboť postihuje především důchodce, rodiny s dět-
mi a sociálně slabší spoluobčany. Sociální demokraté zároveň slibují, že pokud převezmou 
vládní moc, budou se snažit napravit škody napáchané duem Kalousek a Nečas. ČSSD vrátí 
sníženou sazbu DPH na původní úroveň u potravin, léků, novin a knih, jakmile to rozpočtová 
situace dovolí. ČSSD bude rovněž prosazovat na úrovni EU zavedení DPH i pro finanční sek-
tor, který je z placení DPH bezdůvodně dosud vyjmut.

Spotřební daně

V případě spotřebních daní podle všeho existuje jistý prostor pro zvyšování spotřební daně 
u cigaret a lihovin. Nicméně se zdá, že už není příliš velký, protože při vysokých spotřebních 
daních je hrozbou nelegální pálení lihovin a pašování cigaret. U pohonných hmot se budeme 
snažit o maximalizaci výnosu, nikoliv sazby, což může v některých případech vést ke snížení 
spotřební daně (motorová nafta). Stejně tak při dalším dramatickém růstu cen ropy a naváza-
ných energonositelů je možné uvažovat i o snížení spotřební daně, neboť vysoké ceny motoro-
vé nafty a benzínu se promítají prakticky do všech cen v ekonomice a mohou vést k dramatic-
kému růstu cen. Prostor pro zlepšení výběru spotřební daně vidíme v zavedení lihových kolků 
se spotřební daní, stejně jako je tomu u cigaret. Dnešní lihové kolky spotřební daň neobsahují.
 
Zdanění hazardu

ČSSD se jasně staví za zdanění hazardu ve výši 21 %. Výnosy z hazardu by měly být příjmem 
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Úvod

Důchodové pojištění je nejdůležitějším článkem sociální ochrany. Klíčovým 
cílem důchodové reformy je zajistit všem – současným i budoucím – dů-
chodcům dostatek prostředků pro klidný a důstojný život, pro zachování 
odpovídající životní úrovně a také schopnost podílet se na veřejném, so-
ciálním, ekonomickém a kulturním životě společnosti. Zároveň dosáhnout 
toho, aby byl důchodový systém vnímán rozhodující částí české veřejnosti 
jako spravedlivý bez ohledu na věk, pohlaví či sociální a ekonomické po-
stavení a aby byl dlouhodobě udržitelný. Tohoto cíle nelze dosáhnout pou-
ze změnami v systému samém. Reformu je třeba nahlížet šířeji, zejména 
ve vztahu k trhu práce a k populačnímu vývoji, které jsou důchodovým 
systémem zpětně ovlivňovány.

ČSSD je za přípravu a realizaci takto pojaté důchodové reformy připrave-
na převzít svůj díl odpovědnosti. Tato reforma je potřebná proto, že současná po-
doba důchodového systému vytváří nespravedlivé a neodůvodněné rozdíly mezi zaměst-
nanci a osobami samostatně výdělečně činnými, mezi lidmi s nižšími a s vyššími výdělky, 
mezi lidmi pečujícími a nepečujícími o děti, nebere v úvahu individualizaci a nestabilitu 
pracovních kariér ani to, že stále ještě existují extrémně obtížná zaměstnání. Důchodová 
reforma musí také – v kontextu probíhajících demografických změn – reagovat na vznik 
dlouhověké společnosti. Ani dosavadní třetí pilíř, penzijní připojištění se státním příspěv-
kem, dosud neslouží svému zamýšlenému účelu – je pouhým podporovaným spořením bez 
faktického vlivu na konečnou výši důchodů. 

Předpokladem dlouhodobé udržitelnosti reformy je její odpovědná přípra-
va za účasti představitelů vlády, parlamentní opozice, odborné a občanské 
veřejnosti. Je nutno si uvědomit, že důchodová reforma není jednorázový proces. ČSSD 
se proto zasadí o ustavení stálého průřezového poradního orgánu, složeného z předních 
odborníků, sociálních partnerů a obecně uznávaných osobností s právem předkládat ná-
vrhy. Ten naváže na práci obou Bezděkových komisí, dostane celým politickým spektrem 
akceptované zadání, bude odpovídajícím způsobem vybaven a bude produkty své práce 
nabízet k další odborné i veřejné diskusi s dlouhodobým cílem uvážlivě přizpůsobovat 
důchodový systém vývoji společnosti – podobně jako například ve Francii působící stálá 
Rada pro orientaci (Conseil d´orientation) – tak, abychom mohli co nejrychleji dospět 
k celonárodnímu konsensu.1  

1 Conseille d´orientation des retraites (Důchodová rada) se skládá z 39 členů, zastupujících sociální part-
nery, politické strany, nevládní organizace zabývající se rodinou či otázkami stáří. Členy jsou vedoucí 
ústředních orgánů mající ve své agendě důchodové otázky a nezávislé osobnosti uznávané pro svoji 
kompetentnost. Jeho úkolem je poskytovat průběžně odborné podklady. Má právo předkládat politikům 
návrhy.

                
                                                    Důchodová reforma ČSSD

A. Naše vize důchodové reformy

Členíme ji do čtyř navzájem spjatých kroků:

1. Stabilizace veřejného, průběžně financovaného pilíře z veřejných zdrojů

Proponenti vládní důchodové reformy argumentují tím, že dosavadní systém není udržitelný 
kvůli stárnutí populace, což povede k výraznému poklesu poměru počtu ekonomicky aktivních 
k počtu důchodců. Naše analýzy ukazují, že tomu tak nebude a že tyto argumenty neobstojí 
především v dlouhodobějším výhledu. Důchodový systém je průběžně parametricky upravo-
ván a tyto úpravy působí pozitivně jak k jeho finanční stabilizaci ve střednědobé i dlouhodo-
bé perspektivě, tak ke stabilizaci míry závislosti. V této souvislosti je na místě připomenout, 
že tzv. malá důchodová reforma realizovaná vládou v roce 2011 prodlužuje tzv. statutární 
důchodový věk na 67 let a počítá se s tím, že poté poroste tento zákonem stanovený věk 
odchodu do tzv. plného starobního důchodu automaticky o dva měsíce pro každý další ročník 
pojištěnců, a to shodně pro muže a ženy. I při velmi pesimistickém scénáři vzroste do roku 
2060 počet důchodců na počet ekonomicky aktivních z 38 důchodců na 100 ekonomicky 
aktivních (2010) na 58 důchodců na 100 ekonomicky aktivních, tedy na 1,7 ekonomicky 
aktivního na jednoho důchodce. Pak se ovšem bude situace postupně zlepšovat, v žádném 
případě nebude dosažena hodnota jednoho ekonomicky činného na jednoho důchodce uvá-
děná vládou. Tvůrci vládní reformy zde záměrně klamou veřejnost, aby obhájili svoji variantu 
důchodové reformy. Skutečný vliv důchodového věku na míru závislosti ukazují názorně ná-
sledující graf a tabulka:
 
Graf 1: Vliv důchodového věku na míru závislosti

 
Zdroj: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., katedra demografie FIS VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3, 
e-mail:fiala@vse.cz.
Vlastní výpočet na základě zdrojových dat: do roku 2009: Věkové složení obyvatelstva ČR, Český stati-
stický úřad; http://www.czso.cz; od roku 2010: Prognóza populačního vývoje České republiky, střední 
varianta, autoři RNDr. Boris Burcin, Ph.D., RNDr. Tomáš Kučera, CSc., Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, http://www.mpsv.cz/cs/8838.

2 Míra závislosti udává poměr počtu důchodců k počtu ekonomicky aktivních.
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●  odstranění nespravedlivého znevýhodnění zaměstnanců vůči OSVČ ve výši příspěvků na so-
ciální pojištění;

●  financování vdovských, vdoveckých, sirotčích a invalidních důchodů, z jiných zdrojů ve-
řejných rozpočtů než z fondu sociálního pojištění a jejich vedení na samostatném podúčtu 
důchodového pojištění; financování z jiných zdrojů může případně zahrnout také pevné 
výměry starobního a invalidního důchodu či náhradních dob pojištění;

●  postupné zvyšování příjmů sociálního pojištění s využitím dalších daňových příjmů (daňový 
mix) tak, aby došlo k vytvoření mírného přebytku;3        

●  ustavení rezervního fondu spravovaného státem jako fondu, který bude sloužit k vyrovná-
vání fluktuací v příjmech z důvodu nerovnoměrností populačního vývoje mezi lety 2025 
a 2070, případně fluktuací ekonomiky. Příjmem tohoto fondu bude přebytek důchodového 
systému, výnosy z kapitálu a další dohodnuté příjmy, např. z privatizace.

Počítáme přitom s existencí stropu odvodů na sociální pojištění u vysokopříjmových kategorií 
ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy.

Hlavní bolestí současného systému není to, že by se nedokázal vyrovnat s bu-
doucím demografickým vývojem či vývojem na trhu práce, jako spíše to, že 
celkové výdaje na důchodový systém jsou už nyní v naší zemi výrazně nižší 
než v zemích se srovnatelným stupněm sociálního a ekonomického rozvoje. 

Tabulka 2: Mezinárodní srovnání výdajů na sociální ochranu ve stáří jako 
podílu na HDP (2006)

Zdroj: Eurostat.

Dnes tedy činí výdaje na důchody v relaci k HDP jen něco málo přes dvě třetiny průměru sedm-
advacítky zemí EU – a tento stav se po realizaci současné vládní důchodové reformy zásadně 
nezmění. V žádném případě proto nesmí dojít k poklesu průměrné výše důcho-
dů z veřejnoprávního průběžného pilíře pod minimální hranici 40 % průměrné 
hrubé mzdy. V závislosti na vývoji ekonomiky bude naopak žádoucí hledat cesty ke zvýšení 
tohoto poměru, který ještě na začátku 90. let minulého století převyšoval 50 %. Toto řešení je 
nutné hledat v rámci celého důchodového systému a ve všech prognózách a projekcích počítat 
s důchody vyplácenými v důchodovém spoření a v doplňkovém penzijním spoření. 

3 Viz konkrétní návrhy obsažené v dokumentu „Daňová politika ČSSD, vyrovnaný rozpočet a euro“.
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 fixace stávající výměry příspěvků do fondu sociálního pojištění; 

 
 odstranění nespravedlivého znevýhodnění zaměstnanců vůči OSVČ ve výši příspěvků na 

sociální pojištění; 
 
 financování vdovských, vdoveckých, sirotčích a invalidních důchodů, z jiných zdrojů 

veřejných rozpočtů než z fondu sociálního pojištění a jejich vedení na samostatném 
podúčtu důchodového pojištění; financování z jiných zdrojů může případně zahrnout také 
pevné výměry starobního a invalidního důchodu či náhradních dob pojištění; 

 
 postupné zvyšování příjmů sociálního pojištění s využitím dalších daňových příjmů 

(daňový mix) tak, aby došlo k vytvoření mírného přebytku;3        
 
 ustavení rezervního fondu spravovaného státem jako fondu, který bude sloužit 

k vyrovnávání fluktuací v příjmech z důvodu nerovnoměrností populačního vývoje mezi 
lety 2025 a 2070, případně fluktuací ekonomiky. Příjmem tohoto fondu bude přebytek 
důchodového systému, výnosy z kapitálu a další dohodnuté příjmy, např. z privatizace. 

Počítáme přitom s existencí stropu odvodů na sociální pojištění u vysokopříjmových kategorií 
ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. 

Hlavní bolestí současného systému není to, že by se nedokázal vyrovnat s budoucím 
demografickým vývojem či vývojem na trhu práce, jako spíše to, že celkové výdaje na 
důchodový systém jsou už nyní v naší zemi výrazně nižší než v zemích se srovnatelným 
stupněm sociálního a ekonomického rozvoje.  

 

Tabulka 2: Mezinárodní srovnání výdajů na sociální ochranu ve stáří jako podílu na 
HDP (2006) 

 Důchody Sociální služby Celkem 

EU 27 11,9 0,5 12,4 

ČR 8,4 0,3 8,7 

Maďarsko 10,0 0,3 10,3 

Polsko 12,4 0,2 12,6 

Slovensko 7,3 0,4 7,7 

Itálie 14,7 /max./ 0,1 14,8 /max./ 

Irsko 5,0 /min/ 0,2 5,2 /min/ 
Zdroj: Eurostat. 

                                                 
3 Viz konkrétní návrhy obsažené v dokumentu „Daňová politika ČSSD, vyrovnaný rozpočet a euro.“ 

Tabulka 1: Hlavní předpoklady a výsledky projekce obyvatelstva ČR

Pozn.: min.– minimální varianta, stř. – střední varianta; max. – maximální varianta.
Think tank CESTA, Praha 2011.

Demografické změny jsou nepochybně významné, ale nemají mechanické důsledky. Budoucí 
stabilita průběžného důchodového systému bude založena na celkové produktivitě společnosti 
a na přijatých organizačních a fiskálních opatřeních a veřejných politikách, především rodin-
né politice, politice zaměstnanosti, migraci, vzdělávací a zdravotní politice.
Cestou k zajištění dostatečných prostředků do základního veřejného pilíře důchodového po-
jištění bude: 

● fixace stávající výměry příspěvků do fondu sociálního pojištění;
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Tabulka 1: Hlavní předpoklady a výsledky projekce obyvatelstva ČR 
 

charakteristika  varianta 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

úhrnná plodnost 

min. 1,492 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

stř. 1,492 1,600 1,650 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

max. 1,492 1,700 1,800 1,900 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

střední délka 
života mužů vše 74,40 76,90 79,40 81,40 83,40 84,40 85,40 86,40 87,40 88,40 

střední délka 
života žen vše 80,60 82,85 85,10 86,75 88,40 89,40 90,40 91,40 92,40 93,40 

migrační přírůstek 
(v tisících osob 
ročně) 

min. 15,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

stř. 15,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

max. 15,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

počet osob 
v důchodovém 
věku 
 na 100 osob 
v produktivním 
věku 

min. 37,6 41,8 41,2 44,7 54,3 58,3 51,3 47,1 48,1 46,2 

stř. 37,6 41,1 39,7 41,7 48,2 49,6 42,5 37,6 36,5 34,9 

max. 37,6 40,6 38,4 39,4 44,2 44,3 37,6 32,6 30,7 28,9 

počet osob 
v produktivním 
věku 
na 1 osobu 
v důchodovém 
věku 

min. 2,66 2,39 2,43 2,24 1,84 1,72 1,95 2,12 2,08 2,16 

stř. 2,66 2,43 2,52 2,40 2,07 2,02 2,35 2,66 2,74 2,86 

max. 2,66 2,46 2,60 2,54 2,26 2,26 2,66 3,07 3,26 3,46 

počet důchodců 
na 100 
zaměstnaných 

min. 48,7 52,5 53,4 58,1 66,1 69,7 64,9 61,0 62,0 60,8 

stř. 48,7 51,6 50,9 53,7 58,9 60,1 54,5 49,6 48,6 47,4 

max. 48,7 50,9 49,2 50,5 54,0 53,7 48,0 42,8 40,7 39,1 

počet 
zaměstnaných na 
1 důchodce 

min. 2,06 1,90 1,87 1,72 1,51 1,43 1,54 1,64 1,61 1,64 

stř. 2,06 1,94 1,96 1,86 1,70 1,66 1,83 2,02 2,06 2,11 

max. 2,06 1,96 2,03 1,98 1,85 1,86 2,09 2,34 2,46 2,56 

Pozn.: min.– minimální varianta, stř. – střední varianta; max. – maximální varianta 
Think tank CESTA, Praha 2011. 
 

Demografické změny jsou nepochybně významné, ale nemají mechanické důsledky. Budoucí 
stabilita průběžného důchodového systému bude založena na celkové produktivitě společnosti 
a na přijatých organizačních a fiskálních opatřeních a veřejných politikách, především 
rodinné politice, politice zaměstnanosti, migraci, vzdělávací a zdravotní politice. 

Cestou k zajištění dostatečných prostředků do základního veřejného pilíře důchodového 
pojištění bude:  

                
                 Důchodová reforma ČSSD



www.cssd.cz www.cssd.cz36 37

3. Změny dobrovolného soukromého důchodového spoření a doplňkového        
    penzijního spoření

Dosavadní systém dobrovolného soukromého penzijního připojištění se státním příspěvkem je 
v rámci vládní důchodové reformy transformován tak, aby odpovídal standardům soukromých 
spořicích důchodových systémů existujících v zemích střední a východní Evropy a vedl k re-
álnému naplňování jeho zatím jen deklarované funkce jakožto významné součásti skutečně 
vyplácených penzí. Současně bude do značné míry obdobou zaváděného dobrovolného 
důchodového spoření v rámci nového druhého pilíře českého důchodového systému, s jinou 
formou státní podpory. Za tím účelem ČSSD navrhuje:

●  sloučit oba dobrovolné soukromé spořicí důchodové systémy do jediného se státní podporou 
založenou na státním příspěvku; to umožní ukončit vyvádění prostředků z průběžného dů-
chodového pilíře, zefektivnit státní podporu dobrovolného důchodového pilíře, zvýšit jeho 
transparentnost pro občany a omezit rizika plynoucí z tzv. transformačního deficitu způso-
beného realizovanou vládní důchodovou reformou;

●  zvýšit státní příspěvek i pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a využít jej pouze při čerpá-
ní úspor na doživotní výplatu penzí, předčasné odchody do důchodu po 60. roce věku 
a na programový výběr naspořených prostředků za stanovených podmínek; v opačném 
případě jej vrátit do státního rozpočtu;

●  za účelem zvýšení motivace pojištěnců definovat výši státních příspěvků ve vazbě na výši 
příspěvků s definovaným horním limitem, případně v podobě daňového bonusu;  

●  zvážit způsoby, jak motivovat zaměstnavatele k tomu, aby svým zaměstnancům do těchto 
penzijních fondů více přispívali; 

●  prémiovat dlouhodobé spoření do těchto fondů v čase rostoucím koeficientem;
●  zavést penzijní plány na základě životního cyklu a s investičními strategiemi spojenými 

s garancí výplaty vložených příspěvků. Investiční strategie těchto plánů snižují riziko se 
stoupajícím věkem pojištěnce;

●  rozvíjet formy doplňkového penzijního spoření pro zaměstnance, kteří vykonávali po dlou-
hou dobu těžké fyzické práce a rizikové profese, financované povinným příspěvkem zaměst-
navatele ve výši stanovené v kolektivní smlouvě, popřípadě vnitřním předpisem zaměstna-
vatele, s cílem zajistit výplatu „předčasných“ starobních důchodů z doplňkového penzijního 
spoření až po dobu 5 let již od 60 let věku do dosažení státem stanoveného důchodového 
věku podle individuálního rozhodnutí občana.

4. Propojení důchodové reformy s dalšími součástmi sociálního systému

Důchodové pojištění je spjato s mnoha dalšími součástmi sociálního systému, například s po-
litikou zaměstnanosti, s politikou bytovou či vzdělávací, nicméně nejvíce s politikou populační 
a rodinnou. Odborníci dokonce uvádějí a příklad Francie potvrzuje, že nejlepší důchodo-
vou politikou je robustní rodinná politika. Lidé, kteří se rozhodli mít děti, přispívají 
do důchodového systému hned dvakrát: jednak svými příspěvky do sociální-
ho pojištění, a dále svojí péčí o děti – budoucí plátce do tohoto systému. Stáva-
jící systém je ovšem stále postaven na neudržitelném předpokladu, že reprodukční chování ne-
závisí na konkrétních materiálních životních podmínkách lidí a jejich životních perspektivách.

ČSSD proto považuje za prioritu důsledně a funkčně provázat důchodový sys-
tém s finanční a institucionální podporou osob pečujících o nezaopatřené děti 
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Bude také žádoucí výrazně zkvalitnit informovanost občanů o jejich aktuálních a budoucích důcho-
dových nárocích, například pravidelným zasíláním údajů o možné výši jejich starobního důchodu.

2. Stanovení hranice věku odchodu do důchodu

S rostoucí střední délkou života a let prožitých ve zdraví je nutno akceptovat potřebu postupné-
ho zvyšování věkové hranice nároku na starobní důchod, avšak je třeba tento proces limitovat, 
zejména s ohledem na zdravotní stav a zaměstnatelnost občanů ve věku od 60 let výše. Napří-
klad tak, aby se zachovávala současná průměrná délka pobírání důchodu. Jednou z možností 
je navázat dobu odchodu do důchodu na střední délku života v dobrém zdraví. Zároveň je 
ovšem třeba rozšiřovat prostor pro individuální rozhodnutí, kdy odejít do důchodu, a nechá-
pat tento odchod jen jako jednorázovou záležitost, to jest náhlý přechod z plného zaměstnání 
do plného starobního důchodu. I vzhledem k tomu, že střední délka života se velmi podstatně 
liší v závislosti na socioekonomickém postavení člověka.
Následující tabulka ukazuje, kolik let se ještě dožije 25letý člověk, pokud se nezmění úmrtnos-
tí poměry v jeho skupině.

Tabulka 3: Naděje na dožití ve věku 25 let podle vzdělání (v letech), Česká 
republika 2002 a 2008

Zdroj: Rychtaříková, J.: Hlavní demografické změny. XXXX. konference ČDS, 2010.

ČSSD se zasadí o postupné zpružnění podmínek odchodu do důchodu s tím, že bude 
upřednostňovat takové systémové nástroje, které budou občany motivovat k prodlužování 
jejich pracovní aktivity, mimo jiné v podobě částečných pracovních úvazků. 

Mezi lety 2025 až 2030 bude dobíhat dosud uplatňované postupné zvyšování hranice 
odchodu do důchodu k hranici 65 let. V souvislosti s lepšími informacemi o populačním vý-
voji, vývoji zdravotního stavu a vývoji na trhu práce bude možné vyhodnocovat každých 
5 let účinnost platných pravidel a vrátit se znovu k otázce věku odchodu do důchodu. 
V mezidobí bude ČSSD připravovat a postupně zavádět prvky nefinančního příspěvkově 
definovaného systému (NDC), který vytváří mnohem větší prostor pro individuální volbu 
pojištěnců a učiní apriorní stanovení této hranice v zásadě irelevantní.4 

4 Podaří-li se zavést vícezdrojové financování průběžného důchodového systému, bude možno uvažovat 
postupné zvyšování míry ekvivalence přiznaných důchodů ve vztahu k  pracovním příjmům v závislosti 
na době pojištění.
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Dnes tedy činí výdaje na důchody v relaci k HDP jen něco málo přes dvě třetiny průměru 
sedmadvacítky zemí EU - a tento stav se po realizaci současné vládní důchodové reformy 
zásadně nezmění. V žádném případě proto nesmí dojít k poklesu průměrné výše důchodů 
z veřejnoprávního průběžného pilíře pod minimální hranici 40 % průměrné hrubé 
mzdy. V závislosti na vývoji ekonomiky bude naopak žádoucí hledat cesty ke zvýšení tohoto 
poměru, který ještě na začátku 90. let minulého století převyšoval 50 %. Toto řešení je nutné 
hledat v rámci celého důchodového systému a ve všech prognózách a projekcích počítat s 
důchody vyplácenými v důchodovém spoření a v doplňkovém penzijním spoření. 

Bude také žádoucí výrazně zkvalitnit informovanost občanů o jejich aktuálních a budoucích 
důchodových nárocích, například pravidelným zasíláním údajů o možné výši jejich starobního 
důchodu. 

 

2. Stanovení hranice věku odchodu do důchodu 

S rostoucí střední délkou života a let prožitých ve zdraví je nutno akceptovat potřebu 
postupného zvyšování věkové hranice nároku na starobní důchod, avšak je třeba tento proces 
limitovat, zejména s ohledem na zdravotní stav a zaměstnatelnost občanů ve věku od 60 let 
výše. Například tak, aby se zachovávala současná průměrná délka pobírání důchodu. Jednou 
z možností je navázat dobu odchodu do důchodu na střední délku života v dobrém zdraví. 
Zároveň je ovšem třeba rozšiřovat prostor pro individuální rozhodnutí, kdy odejít do 
důchodu, a nechápat tento odchod jen jako jednorázovou záležitost, to jest náhlý přechod 
z plného zaměstnání do plného starobního důchodu. I vzhledem k tomu, že střední délka 
života se velmi podstatně liší v závislosti na socioekonomickém postavení člověka. 

Následující tabulka ukazuje, kolik let se ještě dožije 25-letý člověk, pokud se nezmění 
úmrtností poměry v jeho skupině. 

 

Tabulka 3: Naděje na dožití ve věku 25 let podle vzdělání (v letech), Česká republika 
2002 a 2008 

muži základní střední bez mat. střední s mat. vysokoškolské 

2002 39,50 47,9 51,41 58,17 

2008 42,73 47,66 54,21 62,00 

2008/2002 1,082 0,995 1,054 1,066 

ženy     

2002 52,66 53,21 56,87 62,96 

2008 55,04 51,30 60,56 67,12 

2008/2002 1,053 0,964 1,065 1,066 
Zdroj: Rychtaříková, J.: Hlavní demografické změny. XXXX. konference ČDS, 2010. 
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důchodového spoření, snížení stropu příspěvků zaměstnanců s nejvyššími příjmy na trojná-
sobek průměrné mzdy). To představuje postupnou likvidaci solidární podoby současného 
systému a radikální přesun rizika na jednotlivce.

●  Spojování důchodové reformy se zvýšením sazby daně z přidané hodnoty. Jde o dva 
na sobě nezávislé systémy. Zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty naopak vyvolá 
samo o sobě další sociální a ekonomické problémy, včetně ohrožení životního standardu 
samotných důchodců.

●  Opuštění všeobecného důchodového pojištění vytvořením samostatného pojištění pro jednot-
livé socioprofesní kategorie, například podnikatele (OSVČ), samostatné zemědělce apod.

●  Zavedení jednotného inkasního místa, které představuje přímý útok na solidární důchodový systém.

V případě realizace kteréhokoli z těchto návrhů se ČSSD po případném převzetí vládní spolu-
zodpovědnosti zasadí o jeho zrušení.

2. Ke změnám zákona o důchodovém pojištění

Nesouhlasíme s přerozdělením výše nově vypočtených důchodů – s odvoláním na nedávný 
nález Ústavního soudu – od podprůměrně až mírně nadprůměrně vydělávajících pojištěnců 
(kterým nově vypočítané důchody klesají i o několik set korun měsíčně) k nejlépe vydělávají-
cím pojištěncům (kterým nově přiznávané důchody po 30. září 2011 narůstají i o několik tisíc 
korun měsíčně). Akceptujeme potřebu zvýšení míry ekvivalence důchodů ve vztahu k pracov-
ním příjmům u nejvyšších příjmových kategorií, nicméně s respektováním zásady, že žádný 
nově vypočítaný důchod nemůže být nižší než důchod vypočítaný podle dříve platných pra-
videl. ČSSD se po případném převzetí vládní spoluzodpovědnosti zasadí o dorovnání výše 
důchodů občanů postižených touto vládní reformou.

Pokud jde o valorizaci vyplácených důchodů, požadujeme nahradit její zá-
vislost na „růstu indexu spotřebitelských cen“ závislostí na „růstu indexu 
životních nákladů důchodců“, který se z důvodu vyšší váhy základních životních potřeb 
ve spotřebním koši důchodců zvyšuje rychleji než index spotřebitelských cen. Valorizace dů-
chodů vázaná na index spotřebitelských cen je nejen nedostatečná, ale také nespravedlivá. 
ČSSD připomíná, že odstranění této nespravedlnosti při provádění valorizací důchodů bylo 
vládami opakovaně slibováno, a to i představiteli současné vlády. Upozorňujeme, že vaz-
bu valorizace též na 1/3 růstu reálných mezd, která vyjadřuje zasloužený podíl důchodců 
na prosperitě společnosti, nelze zaměňovat či započítávat jako kompenzování důsledků in-
flace v oblasti důchodů. ČSSD po případném převzetí vládní spoluzodpovědnosti zachová 
zvyšování procentní výměry důchodů mimořádně již při růstu cen o 5 %. 

*     *     *
Důchodový systém je pouze jedním ze systémů, ve kterém je potřebné reagovat na vznik 
dlouhověké společnosti. Dítě narozené v roce 1870 mělo střední délku života cca 34 let. Dítě 
narozené v roce 2008 cca 77 let. To je obrovský úspěch moderní civilizace, zejména rozvoje 
moderní medicíny a všeobecně dostupného veřejného zdravotního pojištění. A současně je to 
zásadní změna. Nelze reagovat pouze v jednom jediném – důchodovém – systému. Tajemství 
úspěchu spočívá v provázání potřebných změn v rodinné politice, ve zdravotní politice, v sys-
tému vzdělání, v daňovém systému, v urbanistice, v dopravě, na trhu práce…  I v těchto ob-
lastech nabízí ČSSD své reformní návrhy k veřejné diskusi tak, aby po jejich schválení a usku-
tečnění výrazně zlepšily kvalitu života všech občanů naší země v dlouhodobé perspektivě.
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tak, aby se zlepšila jejich situace a následně i demografický vývoj. Kromě již 
platných úprav (slevy na dani z příjmu, přídavky na děti vyplácené do určité výše příjmu) se 
nabízí přijetí kombinace několika z nabízejících se dalších podpůrných opatření:

●  vrátit se k vymezení dětských přídavků jako dávek určených všem, kteří pečují o nezaopat-
řené děti;

●  započítávat pro výpočet důchodu v rámci náhradních dob po dobu mateřské a rodičovské 
dovolené fiktivní příjem, vycházející z předchozí účasti na pojištění, v případě neúčasti 
na pojištění pak z minimální mzdy;

●  započítávat příspěvky plátců sociálního pojištění pečujících o děti virtuálně v předepsané výši, 
ale fakticky jim je snížit o stanovený přepočítací koeficient podle počtu dětí, o něž pečují;

● přispívat rodičům pečujícím o nezaopatřené děti z již výše zmíněného rezervního fondu;
●  podpořit z veřejných i soukromých zdrojů zvýšení kapacit a kvality poskytovaných instituci-

onálních služeb péče o děti, jako jsou jesle, mateřské školy, družiny a poradenská centra; 
školky by měly mít kapacitu pro 90 % dětí ve věku od 3 let do začátku školní docházky, jesle 
pro 33 % dětí do 3 let tak, aby rodiny mohly snadněji sladit péči o děti a práci;

●  zavést sdílení vyměřovacích základů pro výpočet důchodů u manželů a obnovit společné 
zdanění manželů pečujících o děti a/nebo o závislé osoby;

● zavést změny v rodičovské dovolené tak, aby motivovaly muže převzít větší díl péče o děti.

V souhrnu by všechna tato opatření vedla ke zvýšení podílu podpory rodin s dětmi oproti stavu 
z roku 2007 o 0,5–0,65 % HDP na úroveň kolem 3 %.

*     *     *
Perspektivně budeme prosazovat myšlenku přechodu veřejného systému důchodového pojiště-
ní do podoby již zmíněného nefinančního příspěvkově definovaného systému (označovaného 
jako NDC), uplatňovaného např. ve Švédsku, Itálii nebo Litvě, který je systémově trvale udrži-
telný. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto manévru bude zvýšení celkového podílu výdajů 
na starobní důchody na HDP na úroveň blížící se současnému evropskému průměru.

B.  Které návrhy současné vlády na důchodovou reformu z prin-
cipiálních důvodů odmítáme

1. K celkovému pojetí důchodové reformy z dílny současné vlády

ČSSD se nikdy nesmíří s takovou podobou reformy, jejímž hlavním motivem je dále omezo-
vat veřejné sociální pojištění ve prospěch komerčních zájmů privátních důchodových fondů, 
provozovaných nadnárodními finančními institucemi, a přeměnit veřejné starobní důchody 
zajišťující důstojné stáří na pouhou chudinskou dávku. Především považujeme za nepřijatelné:
 
●  Vytvoření dalšího pilíře dobrovolného soukromého důchodového spoření 

do komerčních penzijních společností založených na příspěvkově definova-
ném schématu, jehož klientům stát nechce garantovat návratnost prostřed-
ků do nich vložených. 

●  Výrazné omezování dosavadních zdrojů financování povinného sociálního pojištění (snížení 
povinného pojistného na sociální pojištění ze stávajících 28 % vyvedením části pojistného 
z prvního průběžně financovaného pilíře formou opt-outu do dobrovolného soukromého 
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