
 

 

 

Česká strana sociálně demokratická – Klub seniorů 

(otevřený dopis prezidentu republiky ČR) 

 

Vážený pan Václav Klaus                                                                                              

Prezident České republiky      

 

Vážený pane prezidente, 

Klub seniorů České strany sociálně demokratické se na Vás obrací jménem 

všech osmi tisíc seniorů této strany s žádostí, abyste nepodepsal zákony, které 

významnou měrou zhoršují již tak svízelnou životní situaci zvláště samostatně 

hospodařících seniorů, kteří jsou prokazatelně již pod hranicí chudoby.  

Jedná se především o novelu, která od příštího roku snižuje valorizaci penzí a 

zvyšuje daně pro pracující důchodce. Stejně tak máme vážné obavy z tzv. 

důchodové reformy a zavedení druhého pilíře, který slouží jen pro vyvedení peněz 

důchodců do privátních penzijních fondů. Tyto chybné návrhy, které budou zásadně 

decimovat životy většiny seniorů v naší zemi, schválili v Poslanecké sněmovně 

navzdory nesouhlasu většiny občanů i proti názoru opozice těsnou většinou poslanci 

vlády P. Nečase. Máme vážné obavy z dopadů této novely a z narušení důstojného 

života seniorů v naší zemi. 

Po této ráně, kterou vláda zasazuje důchodcům, se chystá ještě větší a 

masivnější útok především na sociálně slabé – plánované zvýšení DPH. Jsme 

přesvědčeni o tom, že dopady tohoto záměru, tedy zvýšení cen potravin, léků, 

zdravotnických pomůcek i knih, bude mít na životy občanů a seniorů především ještě 

katastrofálnější dopad!  

Stejně zhoubný je záměr současné koalice na majetkové narovnání státu 

s církvemi, kde se jedná o majetek a finance v objemu přesahujícím 130 miliard 

korun. Máme vážné obavy z toho, že tento záměr, který vyvolává řadu vážných 

otazníků a je spojen s reálným rizikem prolomení restituční hranice února 1948, je 

mimořádně nebezpečný pro veřejné rozpočty a budoucnost ČR. V momentě, kdy 

vláda krátí peníze sociálně nejslabším, zvyšuje ceny zdravotní péče a žene 

důchodce do chudoby, je takový návrh nepřijatelný!  

Jsme pamětníci a způsob, jak se nejen k nám seniorům vláda a zvolení 

poslanci chovají, nám v mnohém připomíná padesátá léta minulého století. Tenkrát 

nám bylo slibováno, že např. měnová reforma nebude. Není to tak dlouho, co nám 

tato vláda slíbila, že valorizace důchodů zůstane zachována a příjmovou stránku 



 

 

důchodového účtu zajistí provedené zvýšení DPH. My senioři zde tu paralelu cítíme. 

Mnozí z nás přišli o majetky a nyní se nám říká, že žijeme nad poměry a bude dobře, 

když se trochu uskrovníme ve jménu potřebných nezbytných výdajů státu, o jejichž 

zbytnosti však nepochybuje velká většina obyvatel. Faktem ale zůstává, že již dnes 

na průměrný důchod nedosáhne polovina seniorů.  

Vážený pane prezidente,  

Rádi bychom Vás jako představitelé Klubu seniorů ČSSD, tedy nejsilnější 

politické strany v ČR, proto požádali o nepodepsání těchto zhoubných a sociálně 

nepřijatelných norem, které budou mít na naše životy devastující dopady. 

 Máme vážné obavy o svou budoucnost, která se pod touto vládou stává stále 

nejistější.   

 

V Praze 12. září 2012  

 Celostátní výbor Klubu seniorů ČSSD  

 


