Kudlanka

VÃ•Å½ENÃ• STÃ•TE,
ÃšterÃ½, 09 zÃ¡Å™Ã- 2008

rád bych vÄ›dÄ›l, kam mám zajít, abych se mohl úplnÄ› odhlásit ze státního penzijního systému. Mám na mysli
podepsání nÄ›jakého prohlá&scaron;ení (reversu), Å¾e aÅ¾ budu starý, nebudu od státu poÅ¾adovat Å¾ádný dÅ¯chod a na
oplátku teÄ• nebudu na tento systém muset platit.
Rozhodl jsem se totiÅ¾, Å¾e bude jistÄ›j&scaron;í, kdyÅ¾ si sám budu spoÅ™it ve fondech, zaloÅ¾ím si akciové portfol
na hypotéku nÄ›jakou nemovitost, kterou pak v dÅ¯chodu buÄ• prodám, nebo pronajmu. Mám totiÅ¾ obavu, Å¾e jinak teÄ•
budu platit vysoké danÄ› a aÅ¾ mi bude 65, stát Å™ekne: "Sorry, nejsou peníze na dÅ¯chody - mÅ¯Å¾ou za to pÅ™edchozí vlá
to my ne. Jo a vy jste si vedle toho spoÅ™il do státem podporovaných penzijních fondÅ¯? Sorry, ale inflace produkovaná
minulým vedením ÄŒNB tyto úspory znehodnotila, nehledÄ› k tomu, Å¾e vám ty úspory zdaníme sedmdesáti procenty, aby
bylo na dÅ¯chody pro ty, kteÅ™í si nespoÅ™ili. Jak by k tomu ti chudáci pÅ™i&scaron;li, Å¾e..." a hlavnÄ› vÅ¯bec nevím, zda se
65 let k odchodu do dÅ¯chodu doÅ¾iji!
ZároveÅˆ bych chtÄ›l úplnÄ› pÅ™estat platit sociální poji&scaron;tÄ›ní, protoÅ¾e si m
v mém oboru je riziko nezamÄ›stnanosti relativnÄ› malé. Platit si toto poji&scaron;tÄ›ní má smysl pÅ™eci pouze pro ty, kteÅ™í
mají reálný dÅ¯vod se nezamÄ›stnanosti obávat, ne? Kdyby mi patÅ™ila PetÅ™ínská rozhledna, asi bych si ji také
nepoji&scaron;Å¥oval proti povodni... A nebo bych se moÅ¾ná i proti nezamÄ›stnanosti pojistil, ale rád bych si sjednal
individuální podmínky v nÄ›jaké komerÄ•ní poji&scaron;Å¥ovnÄ›, protoÅ¾e mám pocit, Å¾e rozumnÄ›j&scaron;í (pro obÄ› stran
odvíjet vý&scaron;i pojistného od míry rizika a ne od vý&scaron;e pÅ™íjmÅ¯.
Také bych se rád zdravotnÄ› pojistil u nÄ›jaké komerÄ•ní poji&scaron;Å¥ovny, opÄ›t podle míry mé zdravotní rizikovosti
(sportuji, nekouÅ™ím, nepiji, nedýchám uhelný prach v dole, nebrousím sklo, nepracuji s trhavinami) a ne podle vý&scaron;e
mého pÅ™íjmu. Také bych nÄ›kde rád podepsal papír, Å¾e na smrt mé matky pÅ™ísahám, Å¾e v Å¾ivotÄ› nepouÅ¾iji sluÅ¾
drah, aby mi mohla být refundována Ä•ást daní, která do ÄŒD teÄ•e.Také si myslím, Å¾e uÅ¾ stát za mé základní a stÅ™ední
vzdÄ›lání dostal ode mne daní dost. Zas tak dobré ty &scaron;koly nebyly! Vysokou &scaron;kolu svých dÄ›tí platím sám,
takÅ¾e na &scaron;kolství bych jiÅ¾ platit rád pÅ™estal. NepÅ™ijde mi zrovna moc rozumné ani spravedlivé platit &scaron;kolu
dÄ›tem sám a je&scaron;tÄ› ji platit nÄ›komu jinému, jenom proto, Å¾e se u nás stát neobtÄ›Å¾oval zÅ™ídit studijní obor, který
zrovna moje dÄ›ti potÅ™ebují studovat. Na druhou stranu stát umoÅ¾nil obrovské skupinÄ› lidí vystudovat stÅ™ední i vysoké
&scaron;koly a absolventi tÄ›chto &scaron;kol ve vystudovaném oboru vÅ¯bec nenastoupili. ÄŒasto zastávají pozice ve
funkcích, kdy je jejich vzdÄ›lání nadhodnocené anebo zcela mimo obor.
Také by mne zajímalo, jak se vyreklamovat z pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj. PÅ™ijde mi totiÅ¾ ponÄ›kud
nespravedlivé, Å¾e sousední státní Ä•inÅ¾ák, kde Å¾ijí vyvolení v údajnÄ› "sociálních bytech", za poloviÄ•ní náklady, neÅ¾ jak
platíme my pÅ™es ulici v druÅ¾stevním domÄ›, je nákladnÄ› rekonstruován také z mých daní. KdyÅ¾ si budeme chtít opravit
ná&scaron; druÅ¾stevní dÅ¯m, budeme si to muset zaplatit ze svého, ale ty danÄ›, které platíme i na rekonstrukci
sousedního státního domu, nám uÅ¾ nikdo nevrátí. PÅ™itom v tom státním domÄ› zcela jistÄ› nebydlí sociálnÄ› potÅ™ební obÄ
nejhor&scaron;í auto, co pÅ™ed ním parkuje je Octavia.

Také bych se chtÄ›l zeptat, kde se na na&scaron;í radnici odhlásit od sluÅ¾eb mÄ›stské policie. Ona totiÅ¾ na&scaron;i Ä•tv
nav&scaron;tíví jen obÄ•as a to výhradnÄ› z dÅ¯vodu montáÅ¾e botiÄ•ek na auta, která opÄ›t díky mÄ›stskému rozhodnutí nem
kde jinde parkovat. BohuÅ¾el jiÅ¾ tato mÄ›stská policie nijak nebrání pravidelnému vykrádáni aut Ä•i sklepÅ¯, vandalismu a
ru&scaron;ení noÄ•ního klidu. KdyÅ¾ jsem na toto mÄ›stské policisty upozornil, doporuÄ•ili mi, abychom si zÅ™ídili "domobranu
vzoru nÄ›kterých sídli&scaron;Å¥ v jiných mÄ›stech, nebo abychom si najali hlídaÄ•e(ta drzost!). To druhé bych velice rád udÄ›la
- spoÄ•etl jsem si, Å¾e kdyby se ná&scaron; blok pÄ›ti domÅ¯ sloÅ¾il na noÄ•ního hlídaÄ•e, vy&scaron;lo by to na cca 200,-KÄ•
jednu domácnost. VÄ›Å™ím, Å¾e do té doby by krádeÅ¾e ustaly. Jen nevím, jak odhlásit a neplatit sluÅ¾by mÄ›stské policie,
kterou bychom pak nepotÅ™ebovali.
ZároveÅˆ jiÅ¾ dlouho zji&scaron;Å¥uji, kde je moÅ¾né se odhlásit od sluÅ¾eb Policie ÄŒR, která se mi jiÅ¾ del&scaron;í d
jako zcela zbyteÄ•ná. Podle informací z internetu, tisku a v&scaron;ech televizí usuzuji, Å¾e 30% v&scaron;ech
vy&scaron;etÅ™ovaných pÅ™ípadÅ¯ souvisí s pÅ™ípady, které zavinili a nebo spoluspáchali pÅ™ímo policisté, dal&scaron;ích
zavinili na&scaron;i politici, rodinní pÅ™íslu&scaron;níci politikÅ¯ a pÅ™átelé na&scaron;ich politikÅ¯ (zde policisté nic
nevy&scaron;etÅ™ují a pokud náhodou i vy&scaron;etÅ™í, tak ve finále odloÅ¾í) a dal&scaron;ích 40% trestních Ä•inÅ¯ spácha
recidivisté a barevné men&scaron;iny. Pokud z této skupiny je náhodou nÄ›co vy&scaron;etÅ™eno, u soudu jsou
recidivisté potrestáni jen minimálními tresty (nelze je zavÅ™ít, protoÅ¾e vÄ›znice jiÅ¾ nyní jsou pÅ™eplnÄ›né) a Rómové jsou
vÄ›t&scaron;inou propu&scaron;tÄ›ni bez trestu.
Proto bych se chtÄ›l zeptat, vzhledem k tomu, Å¾e prý Å¾ijeme ve svobodném státÄ›, na jaký úÅ™ad mám zajít, abych si m
za&scaron;krtat, které sluÅ¾by od státu chci a které ne. Je pÅ™eci nesmysl platit nÄ›co, co nepoptávám, ne?
Myslím, Å
bych s chutí odhlásil i sluÅ¾by Statistického úÅ™adu, Výzkumného ústavu pedagogického, &Scaron;kolských úÅ™adÅ¯, Ústavu
státu a práva, ÚÅ™adu pro státní informaÄ•ní systém, Energetického regulaÄ•ního úÅ™adu, TelekomunikaÄ•ního úÅ™adu,
Národního bezpeÄ•nostního úÅ™adu, Grantové agentury, ÚÅ™adu pro ochranu osobních údajÅ¯, 73 ÚÅ™adÅ¯ pro zastupován
státu ve vÄ›cech majetkových a nÄ›kolika desítek dal&scaron;ích. Také by bylo dobré, kdyby bylo moÅ¾né nÄ›jak urÄ•it cenu
jednotlivých sluÅ¾eb, které nám stát poskytuje. KdyÅ¾ si totiÅ¾ jdu koupit housku za 5,- KÄ•, jasnÄ› tím demonstruji, Å¾e ta ho
pro mne má vÄ›t&scaron;í cenu, neÅ¾ mých 5,- KÄ•, resp. Å½e houska je pro mne to nejlep&scaron;í, co si za tÄ›ch 5,- KÄ• mo
koupit. Také koupí té konkrétní housky demonstruji, Å¾e právÄ› tato houska od tohoto konkrétního pekaÅ™e je to, co
preferuji. KaÅ¾dý den tak vlastnÄ› svými penÄ›Å¾enkami hlasujeme, co je pro nás dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í a vhodnÄ›j&scaron;í.
státními sluÅ¾bami to tak není. Neznáme jejich cenu. Nevíme, zdali by je konkurence nenabídla levnÄ›ji a kvalitnÄ›ji. A hlavnÄ›
nemáme moÅ¾nost se rozhodnout, zda-li o ty sluÅ¾by za daných podmínek stojíme. Povinnosti platit na státní &scaron;kolství
nás to nezbaví. ObdobnÄ› musím platit za moÅ¾nost pÅ™íjmu ÄŒTV a ÄŒRo, i kdyÅ¾ je vÅ¯bec nesleduji, ze svých daní pÅ™
TelekomunikaÄ•ní úÅ™ad, který podporuje navy&scaron;ování cen Telefonicou O2, nebo si platím napÅ™. Energetický regulaÄ
úÅ™ad, který odsouhlasil dal&scaron;í zdraÅ¾ování elektrického proudu, tak, Å¾e ÄŒEZ má zcela astronomické zisky, tak, Å¾
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radÄ›ji nakupuje elektrárny v Rumunsku Ä•i Bulharsku, tak, aby nemusel zlevnit elektrický proud v ÄŒesku.
A tak je to se
v&scaron;emi státními sluÅ¾bami - buÄ• si jejich poskytování stát monopolizuje úplnÄ›, takÅ¾e vÅ¯bec nemáme volbu, nebo
na výbÄ›r máme, ale pÅ™esto pak musíme platit i tu státní sluÅ¾bu, kterou jsme ale nahradili placenou sluÅ¾bou od konkurenc
NapÅ™íklad nechápu, proÄ• v kaÅ¾dém bývalém okresním mÄ›stÄ› musí být OSSZ, VZP a dal&scaron;í zdravotní
poji&scaron;Å¥ovny se svým aparátem pro výbÄ›r a kontrolu pojistného, kdyÅ¾ se výpoÄ•et pro odvod pojistného provádí u
zamÄ›stnavatele ze stejného mzdového základu. Vybrané peníze jsou z pÅ™íjmových úÄ•tÅ¯ (OSSZ a ZP) stejnÄ› pÅ™eveden
do jednoho mÄ›&scaron;ce, ze kterého se provádÄ›jí následné výplaty do sociálních a zdravotních poloÅ¾ek.

Dále bych chtÄ›l být seznámen s Cikánem, kterého Å¾ivím ze svých daní a dal&scaron;ích plateb. Zcela zloÄ•inecký se mi
zdá systém, kdy si musíme vydrÅ¾ovat armádu pÅ¯l milionu nepracujících CikánÅ¯, Cikánek a jejich dÄ›tí, kdyÅ¾ naopak v ÄŒR
musíme zamÄ›stnávat legálnÄ›, pololegálnÄ› a na Ä•erno,více neÅ¾ 400 tisíc cizincÅ¯. VydrÅ¾ování CikánÅ¯ nás stojí pÅ™i ve
zjednodu&scaron;eném výpoÄ•tu minimálnÄ› 20 miliard roÄ•nÄ›.
Bylo by dobré, kdyby antimonopolní úÅ™ad pÅ™inutil stát
vzdát se svých monopolÅ¯ na sociální poji&scaron;tÄ›ní, na emisi penÄ›z, na rozhodování sporÅ¯, na zaji&scaron;Å¥ování
poÅ™ádku, atd...). Také by ten antimonopolní úÅ™ad mÄ›l postihnout sám sebe za monopolizaci práva na rozhodování
antimonopolních kauz. Problém asi bude v tom, Å¾e instituce, které by nás mÄ›ly i pÅ™ed státem chránit (od
Antimonopolního úÅ™adu aÅ¾ po Ústavní soud) jsou vlastnÄ› jeho souÄ•ástí.
A tak bych byl rád, kdybyste mi poradili, jak m
zajistit svoji svobodu, jak pÅ™estat být nevolníkem, jak platit pouze za to, co poptávám, jak sám rozhodovat o svém Å¾ivotÄ›
a majetku. DÄ›kuji, s úctou Vá&scaron; ObÄ•an + dal&scaron;ích 2 156 848 souhlasících. Dopis státu - pÅ™ipoÄ•ítej se
(pÅ™epi&scaron; Ä•íslo) a po&scaron;li dál - chce&scaron;-li.
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