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V hospodě si už nezapálíte! Zeman 
chválilPRAHA (vlb) – Protla-

čit Sněmovnou proti-
kuřácký zákon se po-
kusí ministr zdravot-
nictví Svatopluk Ně-
meček (42, ČSSD). 
Podle novely by bylo 
zcela zakázáno kou-
ření v restauracích. 
Nově by nebylo mož-

né cigarety prodávat 
například v drogeriích 
a zvýšila by  se poku-
ta za prodej nezleti-
lým na 30 tisíc korun. 
Do Sněmovny má zá-
kon dorazit do pro-
since. Zákon má po-
dle koaličních politiků 
šanci projít.

PRAHA (vr, ČTK) – 
Prezident Miloš Ze-
man včera navštívil 
vládu a pochválil ji 
za její úspěchy. „Vy-
tvořila se atmosféra, 
kdy se veřejnost dívá 
na vládu s uměřený-

mi nadějemi,“ řekl a 
dodal, že v tom vidí 
rozdíl mezi součas-

ným kabinetem a 
tím, který v minulos-
ti vedl Petr Nečas.
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Zemřel boháč
ESSEN (vr, ČTK) – Nej-
bohatší Němec a zakla-
datel sítě obchodů Aldi 
Karel Albrecht zemřel ve 
věku 94 let, rozloučení 
proběhlo ve městě Essen, 
kde žil. Obchodní řetězec 
otevřel v 60. letech s bra-
trem Theem. Jeho maje-
tek vyčíslili na 489 mili-
ard korun. 

Šéf vládní důchodové komise o revoluci v penzích:

Pro oba manžele

 Co si máme před-
stavit pod pojmem sdí-
lené důchodové pojiště-
ní manželů, které chtějí 
prosadit někteří členové 
vaší komise?

„Lidé si povídají, že se 
mají vzít existující důcho-

dy, u manželů se sesypou 
dohromady a vydělí se 
dvěma. To je ale nesmy-
sl. Na stávající důcho-
dy se sahat nesmí. Uva-
žuje se pouze o výpočtu 
budoucích důchodů. Po-
dobný systém funguje na-
příklad v Kanadě. Sprá-
va sociálního zabezpeče-
ní by dostávala data o pří-
jmech muže a ženy, ty by 
na konci každého roku se-
četla, a pokud by oba sou-

hlasili, tak by každému 
započetla pro výpočet bu-
doucího důchodu jednu 
polovinu.“

 K čemu je to dob-
ré?

„Mohlo by to napravit 
některé nespravedlnosti, 
zejména u žen. Ty se léta 
starají o děti a mají kvů-
li tomu kratší dobu stráve-
nou v zaměstnání a tedy 
kratší dobu, po kterou po-
bírají mzdu a platí pří-
spěvky do sociálního po-
jištění. Často se pak stává, 
že ve stáří muž ženu opus-
tí a ona pak, protože od-
vedla méně peněz do dů-
chodového systému, na 
to doplácí nižším důcho-
dem.“

 Váš kolega z ko-
mise, profesor Vostatek, 
představil Blesku svou 
vizi důchodu v minimál-
ní výši 7770 korun. Co si 
o tom myslíte?

„Systém rovného mini-
málního důchodu fungu-
je v různých státech svě-
ta. U nás ale s důchodo-

vým systémem nemůže-
me pracovat příliš rychle. 
Má nějakou setrvačnost 
a jsou na něj zvyklí ob-
čané i instituce. Z hledis-
ka dlouhodobého vývo-
je je tedy návrh profeso-
ra Vostatka určitě jednou 
z alternativ. Ale nevidím 
možnost zavést jej tady a 
teď, okamžitě.“

 Vy sám jste dříve 
ostře kritizoval tzv. ma-
lou penzijní reformu za-
vedenou vládou Petra 
Nečase. Proč?

„Nelíbilo se mi napří-
klad nastavení věku od-
chodu do důchodu, který 
se neustále zvyšuje. Není 
přece vůbec rozumné ří-
kat mladé generaci, že do 
důchodu půjdou později a 
jejich děti ještě také poz-
ději… Prostě každý po-
třebuje mít nějakou per-
spektivu řady let stráve-
ných v důchodu.“

 Je vůbec dnes 
možné v souvislosti s vě-
kem odchodu do důcho-
du uvažovat o jistotě? 

„Jako vcelku rozum-
ný vidím takový způ-
sob výpočtu věku odcho-
du do důchodu, který by 
dal všem představu, jak 
dlouho v důchodu strá-
ví. Například v případě, 
že se dožijete průměrné-
ho věku a odejdete do dů-
chodu v zákonem defi no-
vané hranici, tak bude-
te mít šanci na nějakých 
dvacet let zaslouženého 
důchodu.“

 Jak by se měli 
mladí optimálně připra-
vovat na důchod?

„Já si myslím, že mla-
dá generace možná žije 
až příliš bezstarostně, ale-
spoň ve smyslu užívat si 
tady a teď. Mladí by roz-
hodně měli myslet na zad-
ní vrátka. Například uva-
žovat, zda se nepřihlásit 
do penzijního připojiště-
ní. Nebo pokud mají něja-
ké prostředky, tak je dlou-
hodoběji investovat. Tře-
ba do vlastnického byd-
lení. To je věc, která je ve 
stáří bezpečnější než co-
koliv jiného. Když máte 
vlastní byt, tak na stáří na-

příklad nejste zatížen ne-
jistotou, jaký nájem vám 
pan domácí napaří.“

 A kdy by měli 
mladí začít myslet na 
penzi ?

„V zásadě už v okamži-
ku, kdy začnou pracovat.“

 Jaké má komise 
úkoly?

„Máme jednoznačná 
zadání: poradit, jak nej-
lépe ukončit druhý pilíř 
důchodového systému a 
případně upravit ten tře-
tí. Dále máme promyslet 
vývoj prvního pilíře tak, 
aby senioři měli zajištěny 
důstojné podmínky pro 
život, a také aby ti, kte-
ří do něj ukládají více, ať 
už svými příspěvky, nebo 
péčí o své děti – budoucí 
plátce, zaslouženě dosáhli 
na vyšší důchody.“

PRAHA – Stejná penze pro oba 
manžele, rovný základní důchod, 
ale i podpora zaměstnaných senio-
rů… Nejen to zní od vládní odborné 
komise pro důchodovou reformu. 
Máme se bát stáří? Blesku odpoví-
dal šéf komise Martin Potůček (65). 

Prof. Martin 
Potůček (65)

Český vysokoškolský 
pedagog, analytik ve-
řejné politiky, prognos-
tik a publicista. Je ve-
doucím Centra pro soci-
ální a ekonomické stra-
tegie (CESES) Fakulty 
sociálních věd Univerzi-
ty Karlovy. 

Co už navrhli?
Komise se již shodla na 
úplném ukončení druhé-
ho pilíře. Přiklonila se k 
variantě, podle níž lidé 
dostanou naspořené pe-
níze zpět, nebo si je ne-
chají převést do třetí-
ho pilíře (připojištění). 
Ministerstvo fi nancí má 
podle Potůčka připra-
vit podklady ke zruše-
ní druhého pilíře ke kon-
ci příštího roku a druhou 
variantu o rok později. 

Komise má 38 čle-
nů. Mimo řady expertů 
v ní jsou i politici Vladi-
mír Špidla, Miroslav Ka-
lousek, Roman Sklenák, 
Jiří Dolejš nebo veřejná 
ochránkyně práv Anna 
Šabatová.

Text: Vladimír Barák
Foto: Martin Hurda

Komise má připravit své 
návrhy do konce tohoto 
roku.
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