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ÚVODNÍK 

Vážení přátelé, 

přinášíme Vám druhé číslo Zpravodaje TOP 09 
Regionu Liberec, ve kterém si můžete přečíst 
komentář ministra práce a sociálních věcí 
Jaromíra Drábka k důchodové reformě nebo 
komentář poslance a člena zastupitelstva 
Libereckého za TOP 09 Václava Horáčka zaměřený 
na otázku neprůhledného rozdělování veřejných 
prostředků, kterou v Libereckém kraji ilustruje 
např. aktuální problematika revitalizace mostů na 
silnicích 2. a 3. třídy. Dalším příspěvkem pak je 
shrnutí novely zákona o státní sociální podpoře, 
připravené ministerstvem práce a sociálních věcí, 
která zlepšuje možnosti rodičů malých dětí, jak se 
postarat o potomky a zároveň si zajistit příjem. 

V příspěvcích z místních organizací libereckého 
regionu Vás předsedkyně místní organizace ve 
Vratislavicích nad Nisou Jana Skalická seznámí 
s aktuální činností této organizace a dále si můžete 
přečíst rozhovor s místopředsedkyní výboru 
městské organizace v Liberci Zorou Machartovou. 

 

PETR BUŠANSKÝ                                                                         

předseda Regionálního výboru TOP 09 Liberec 

 

 

                                                                                                                                                            

    

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bismarck měl jiný metr  

 

Jaromír Drábek 

ministr práce a sociálních věcí, poslanec PS 
PČR, místopředseda TOP 09 

Důchodová reforma se dotýká celé naší 
společnosti. I proto můžeme dennodenně 
číst komentáře k důchodovému systému. 
Kromě těch fundovaných se však nejen v 
tisku objevuje i mnoho mýtů. 

Jedním z nejrozšířenějších je, že státní důchody již 
více než sto let zajišťují prakticky všem zabezpečení 
ve stáří. Naposledy o "spolehlivém 130tiletém 
fungování státního průběžného systému" 
přesvědčoval své kolegy v parlamentu koncem 
srpna dokonce jeden z poslanců. Autoři výroků o 
bezvadné funkci státních důchodů opomíjejí 
důležitá fakta. První penzijní standardy, zavedené 
německým kancléřem Bismarckem, byly určeny jen 
pro státní zaměstnance. 

Důchodové zabezpečení s povinným 
pojištěním dělníků v našich zemích vzniklo 
teprve před 85 lety, ale počet vyplácených 
důchodů byl po celá 30. léta velmi nízký. Zákon z 
roku 1926 přiznával nárok na starobní důchod v 65 
letech a nepokryta zůstala velká skupina rolníků či 
živnostníků. Ještě v roce 1930 bylo v celém 
Československu s téměř 15 miliony obyvatel 
vypláceno jen 167 tisíc penzí. Dnes, když 
sečteme starobní a invalidní důchody, jich stát 
proplácí bezmála tři miliony. 

O solidní ochraně většiny obyvatelstva státem před 
chudobou ve stáří nelze rozhodně mluvit dříve než 
po druhé světové válce. Tehdy počet vyplácených  
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důchodů začal rychle růst ze dvou důvodů. Zahrnuti 
byli živnostníci, postupně transformovaní na 
zaměstnance a členy JZD. Nárok na důchod mohl 
získat po 20 letech pojištění každý pracující o 5 let 
dříve než předtím, již v 60 letech věku. 

Protože počet obyvatel českého státu se několikrát 
rychle měnil (odtržení Sudet, odsun německého 
obyvatelstva, babyboom po druhé světové válce, rozpad 
Československa), poskytuje objektivnější pohled 
srovnání počtu vyplácených důchodů na 100 obyvatel. 
Například v roce 1930 připadalo na 100 obyvatel 
starších 65 let jen 16 důchodů, státní důchod byl 
tedy vyplácen jen každému šestému seniorovi. 
Po roce 1930 sice počet vyplácených důchodů rychle 
vzrůstal, avšak ještě před 60 lety získal starobní 
důchod jen každý druhý člověk starší 65 let. O 
univerzálním zabezpečení státním důchodem ve stáří 
proto nemůžeme hovořit déle než 55 let. 

Podobně jako v celé vyspělé Evropě nám systém 
státních důchodů za posledních 50 let velmi 
dobře sloužil a jako hlavní zdroj příjmu bude sloužit 
nadále. Na zajištění slušného příjmu v důchodu 
pro všechny seniory však již sám stačit nebude. 
Vybrané pojistné i jiné daně se budou rozdělovat mezi 
stále větší počet příjemců. Nejpozději za 20 let budou 
naši důchodci (stejně jako již dnes např. v Japonsku, 
Dánsku, Norsku, Švédsku, Holandsku, Švýcarsku či 
Velké Británii) pro zajištění životních potřeb spoléhat 
také na jiné příjmy nebo na podporu své rodiny. Kdo k 
tomuto účelu využije nabídku státem 
organizovaného bezpečného důchodového 
spoření (s nejnižšími náklady mezi všemi 
nabízenými finančními produkty) a kdo zvolí 
jinou formu zabezpečení, je již na dobrovolném 
rozhodnutí každého z nás. 

Publikováno v Hospodářských novinách 23. 9. 2011. 

 

 

 

 

Dostane peníze ten, kdo víc natahuje 
ruku?  

 

Václav Horáček 

poslanec PS PČR, člen zastupitelstva 
Libereckého kraje za TOP 09, místopředseda 
KV TOP 09 Liberec 

Neprůhledné rozdělování veřejných prostředků je 
problém, který v naší společnosti trvá již delší dobu. 
Naším nezbytným záměrem je tuto nedokonalost co 
nejdříve odstranit. Nesmíme ale zapomínat, že to bude 
běh na dlouhou trať, ti kteří z toho to nešvaru těží, se 
nebudou chtít jen tak vzdát. 

Rozdělování rozpočtu, poskytování dotací, 
neprůhlednost a nepřehlednost zveřejněných informací 
– to jsou všechno záležitosti, které zvedají ze židle 
mnoho zastánců spravedlnosti.  V České republice to 
jsou záležitosti, na kterých musíme stále pracovat a 
zdokonalovat je. Jestli chceme transparentní 
rozdělování veřejných financí, musíme se o to také 
aktivně snažit. Nestačí jen kritizovat, ale přičinit se o 
změny k lepšímu. O to se také iniciativně snaží TOP 09 
a Starostové pro Liberecký kraj. 

Na krajské úrovni může jako příklad posloužit aktuální 
záležitost – revitalizace mostů na silnicích 2. a 3. třídy 
na území Liberecka. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže zrušil tendr na opravu více než 50 mostů v 
Libereckém kraji. Důvodem bylo právě nedodržení 
pravidel, které zadavatel (Liberecký kraj) v několika 
ohledech nedodržel. Pravidla, která zadavatel stanovil, 
vedla k netransparentnímu hodnocení nabídek veřejné 
zakázky. Nejen tento příklad by nás měl povzbudit v 
našem záměru o přehlednější rozdělování finančních 
prostředků. I když víme, že řešení problému veřejných 
financí je jako běh na dlouhou trať, neztrácíme svou 
vytrvalost a míříme k cíli. 
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Podpora rodin s dětmi: rodiče 
snadněji skloubí péči o malé děti 
s prací 

Rodiče malých dětí by měli mít v příštím roce 
mnohem lepší možnosti, jak se postarat 
o potomky a zároveň si zajistit příjem. Počítá 
s tím novela zákona o státní sociální podpoře, 
kterou v rámci sociální reformy připravilo 
ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). 
Předloha prošla v pátek (9. září) v Poslanecké 
sněmovně třetím čtením a postupuje 
k projednání Senátem, účinnost se 
předpokládá od ledna 2012. 

 

Návrh počítá s tím, že rodiče si budou moci pružně 
volit délku pobírání rodičovského příspěvku a její výši 
až do vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun a nejvýš 
do 4 let věku dítěte. Nyní platí, že už jednou zvolenou 
dobu čerpání (2, 3, nebo 4 roky) nejde později změnit. 

Předkládaný návrh umožňuje měnit výši, a tedy i délku 
pobírání rodičovského příspěvku podle aktuální situace 
rodiny, a to až do vyčerpání celkové částky. Výše 
rodičovského příspěvku bude limitována pouze výší 
peněžité pomoci v mateřství, nejvýše bude činit 11 500 
Kč měsíčně. Výši příspěvku bude možné měnit 
i v průběhu samotného čerpání. Rodičovské příspěvky, 
na které vznikl nárok před účinností nové právní 
úpravy, budou moci „přejít“ na novou právní úpravu 
podle rozhodnutí rodiče. 

Při bezprostředním navázání rodičovské dovolené 
s dalším následným potomkem bude zachována 
možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku. 
Délku čerpání příspěvku si budou moci vybrat i matky, 
které se neúčastnily systému sociálního pojištění, neboť 
postačí účast otce (a naopak). 

Příspěvek rodiči zůstane, i když dá dítě    
do školky 

Novela také umožní umístit dítě od dvou let věku do 
jeslí, školky či podobného zařízení na neomezenou 
dobu, aniž by rodič ztratil nárok na rodičovský 
příspěvek. Dosud to bylo omezeno na nejvýše pět dní 
v měsíci. Při překročení tohoto limitu přestal mít rodič 
na příspěvek nárok. 

„U těchto opatření není primárním cílem ušetřit, ale 
umožnit rodičům snadnější návrat na pracovní trh po 
rodičovské dovolené,“ říká ministr práce a sociálních 
věcí Jaromír Drábek. Možnost souběhu čerpání 
rodičovského příspěvku a umístění potomka do 
předškolního zařízení si sice podle ministra vyžádá 
mírné přechodné zvýšení nákladů na dávky státní 
sociální podpory (0,5 mld. Kč), ale ekonomická aktivita 
rodičů bude přínosem mimo jiné pro daňové i pojistné 
systémy. 

MPSV zpracovalo i řadu dalších změn na podporu 
rodin s dětmi. V další fázi sociální reformy počítá 
s rozšířením alternativních služeb péče o děti. Opatření 
obsažená v návrhu věcného záměru zákona podpoří 
vznik a rozvoj služeb péče o děti vzhledem k jejich 
nedostatečné kapacitě, zejména pro děti mladší tří až 
čtyř let věku. Rodiče tak budou mít lepší možnost 
udržet si v době péče o dítě kontakt se zaměstnáním a 
vrátit se postupně na trh práce. 

V příští fázi sociální reformy MPSV podpoří dva nové 
instituty či způsoby služby péče o děti – dětskou 
skupinu a chůvu. Dětská skupina představuje 
nepříležitostnou a nekrátkodobou péči o dítě zařízení 
poskytovanou mimo režim školského zákona a zákona 
o péči o zdraví lidu. Stanoveny budou hygienické, 
provozní a prostorové podmínky poskytování péče o 
děti a také odborné požadavky na osobu, která bude o 
děti pečovat. Služba umožní řešit situaci zřizovatelů, 
pro něž je příliš nákladné a náročné nebo neúčelné 
zřídit jesle. Naopak chůva je ve smyslu připravovaného 
věcného záměru zákona osoba, která pečuje o dítě 
v domácnosti dítěte, a to v režimu živnostenského 
podnikání. Péče v dětské skupině může být 
poskytována v režimu i mimo režim tohoto zákona. 

V souvislosti s úpravou institutu dětské skupiny a 
institutu chůvy se navrhuje novelizovat zákon o daních 
z příjmů. Cílem je umožnit zaměstnavatelům uplatnit 
jako náklady daňově uznatelné náklady na služby 
péče o děti jejich zaměstnanců. „Pokud dětskou 
skupinu, mateřskou školu nebo jesle zřídí 
zaměstnavatel pro děti svých zaměstnanců nebo 
pokud prostřednictvím nepeněžního příspěvku 
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přispěje na úhradu služeb péče o děti svých 
zaměstnanců, měl by si podle našeho návrhu moci 
tyto náklady odečíst z daní. Navíc rodič, který se 
zapojí do pracovního procesu a svému dítěti bude 
hradit službu péče o děti, obdrží slevu na dani,“ 
vysvětluje Jaromír Drábek. Tato opatření jsou rovněž 
zahrnuta v návrhu věcného záměru zákona, neboť 
s novými službami péče o děti úzce souvisí, a budou 
zavedena novelizací zákona o daních z příjmů. 

 

Z MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ TOP 09 

 

Činnost místní organizace TOP 09 
ve Vratislavicích nad Nisou 

 

Jana Skalická 

MO TOP 09 ve Vratislavicích nad Nisou se mimo své 
běžné práce s členskou základnou aktivně účastní na 
chodu místního obvodu prostřednictvím svých členů 
v zastupitelstvu a jeho výborech. 

Jedním z bodů volebního programu bylo zabránit 
masivnímu stavění obytných domů a zachovat ve 
Vratislavicích ráz vesnického bydlení. Je také naší 
zásluhou, že společnost, která měla stavbu až 
osmipodlažních bytů pro cca 500 lidí uskutečnit, 
odstoupila od uzavřené smlouvy. 

Zastupitelka místní organizace TOP 09, byla rovněž 
členkou výběrové komise vybírající zhotovitele 
rekonstrukce objektu, který byl přestavěn na 
mateřskou školku pro 25 dětí. V rámci výběrové 
komise, a následně na jednání zastupitelstva, se 
podařilo snížit původně navrhovanou cenu díla na 

polovinu. Přestavba se podařila v rekordním čase a 3. 
října 2011 jsme přivítali děti v nové, krásné školce. 

Na jednání zastupitelstva MO Vratislavice se podařilo 
prosadit sníženou sazbu daně z nemovitosti pro 
městský obvod Vratislavice nad Nisou, kterou následně 
odsouhlasilo Zastupitelstvo Statutárního města 
Liberec. 

Tři členové naší místní organizace jsou řádnými členy 
regionálního výboru, jeden jeho místopředsedou, a 
jeden náš člen byl zvolen místopředsedou výboru 
krajské organizace TOP 09 v Libereckém kraji. 

V současném období se dle svých možností zapojujeme 
do příprav voleb do krajského zastupitelstva, které nás 
čekají příští rok na podzim. 

 

Širší uplatnění zdravotně 
znevýhodněných osob na trhu práce 
může přispět ke zlepšení jejich 
společenského postavení a snížit 
nároky na veřejné zdroje 

Rozhovor s místopředsedkyní Městské 
organizace TOP 09 Liberec Zorou Machartovou 

 

Začněme tradičně. Pocházíte z Liberce a mohla 
byste se našim čtenářům stručně představit? 

Narodila jsem se v roce 1982 ve Volarech na Šumavě, 
ale v Liberci žiji již od raného dětství. Mám zde od 
dětství stejné kamarády i silné rodinné kořeny a 
neumím si představit, že bych žila jinde. V Liberci jsem 
rovněž absolvovala Střední zdravotnickou školu a Vyšší 
odbornou školu zdravotnickou, a poté jsem získala 
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vysokoškolský magisterský titul v oboru Speciální 
pedagogika a management. 

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky? 

Od patnácti let se věnuji dobrovolnické práci. Jako 
praktikantka jsem působila v Mládeži červeného kříže a 
poté v Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí, rovněž jako praktikantka a později vedoucí 
volnočasových aktivit pro mládež a dospělé. Po 
maturitě jsem rovněž jeden rok pracovala v Domově 
pro mentálně postižené ženy a dívky v Jabloneckých 
Pasekách. Zkušenosti získané touto činností mne, spolu 
s dalšími kolegy, dovedly k založení občanských 
sdružení S(C)HODY a TULIPAN, které se věnují 
aktivnímu začleňování znevýhodněných osob se 
zdravotním postižením do společnosti. Právě činnost 
v rámci občanského sdružení TULIPAN, které 
v současnosti vedu, a jež se zaměřuje zejména na 
podporu samostatnosti a občanského začlenění lidí se 
zdravotním postižením, realizaci jejich volnočasových i 
pracovních aktivit (např. v rámci chráněné dílny) nebo 
jejich systematické vzdělávání, mne dovedla ke zjištění, 
že bych zkušenosti získané v této oblasti chtěla využít 
v širším rámci. Po určitém váhání u mne nakonec 
převážilo to, že jsem nechtěla být jen pasivní 
pozorovatelkou událostí, ale chtěla bych do nich 
aktivně zasáhnout. 

Proč jste své jméno spojila s TOP 09? 

Do TOP 09 jsem vstoupila v roce 2009, protože věřím, 
že právě tato strana může přinést do veřejného života 
to, co mu nejvíce chybí – slušnost a morálku. Blízké 
jsou mi rovněž programová východiska a principy TOP 
09 ztělesňovaná pojmy: tradice, odpovědnost, 
prosperita. Konečně osobnosti ve vedení TOP 09 jsou 
pro mne zárukou, že politika se dá dělat „jinak“ a 
společně můžeme prosadit nové myšlenky a nápady, 
které pomohou zlepšit situaci obyvatel celé naší země. 

Jakým tématům se chcete politice věnovat 
především? 

Myslím, že odpověď na tuto otázku do velké míry 
vyplývá z mých zkušeností, o nichž jsem se již zmínila. 
Svých znalostí a dosavadní  praxe bych chtěla využít 
zejména v sociální oblasti a dále oblastech výchovy a 
vzdělání. V rámci krajské politiky lze zmínit např. 

problematiku zefektivnění činnosti příspěvkových 
organizací, jež jim (s pomocí využití jejich vnitřní 
kapacity) může pomoci získat větší nezávislost; otázku 
zlepšovaní finanční gramotnosti dětí, mládeže a 
dospělých; nebo podporu aktivní zaměstnanosti osob 
se zdravotním znevýhodněním, vzhledem k tomu, že 
narůstající počet těchto osob klade stále větší nároky 
na veřejné zdroje. Současně může širší uplatnění těchto 
osob na trhu práce významně přispět ke zlepšení jejich 
společenského postavení a dokázat, že život a kultura 
zdravotně postižených jsou stejně plnohodnotné jako 
život většinové společnosti. 

Děkujeme za rozhovor. 
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ZPRAVODAJ REGIONU TOP 09 LIBEREC 

vydává politická strana TOP 09 (Regionální organizace TOP 09 Liberec: č.o. 513, Moskevská 52/24, 460 01 
Liberec IV). Šéfredaktor: Pavel Maškarinec. Redakční rada: Vladimír Blažek, Zdeněk Chmelík, Tomáš 
Petrásek, Roman Piroch. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. 
Příspěvky můžete zasílat na adresu: zpravodaj@lib.top09.cz. Vychází: 10. 10. 2011. 

PODPOŘTE NÁS 
 
vážení členové a podporovatelé TOP 09 v libereckém regionu, pokud byste chtěli 
finančně podpořit TOP 09 (případně znáte někoho takového), navštivte naše webové 
stránky: 
 
http://www.top09.cz/podporovatele/financni-podpora/  
 
kde naleznete darovací smlouvu, včetně návodu na její vyplnění a zaslání.  
 
Důležité je při vyplňování smlouvy uvést účel sponzorského daru (např. provozní 
náklady RO TOP 09 Liberec, volební kampaň RO TOP 09 Liberec, apod.). 
 
Děkujeme 
    

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011 
 
Minimální výše:          400,-- Kč / rok (důchodce, student - 100,-- Kč/rok) 
Číslo účtu:                  109 090 90 / 5500 (Raiffeisen Bank) 
Variabilní symbol:           513777 
Specifický symbol.      členské číslo 
Zpráva pro příjemce:  ČP: Příjmení Jméno 
 
Prosíme o úhradu členského příspěvku v co nejkratší době po obdržení členského čísla. Upozorňujeme, 
že členský příspěvek je z 60 % příjmem regionální organizace. Tzn., že v případě, že pošlete např. 400,-- Kč, RO 
Liberec obdrží 240,-- Kč. Členský příspěvek nelze odečíst ze základu pro daň z příjmu. 
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