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„Stát jako výhodná spořitelna pro drobné střadatele“. Od včerejška
tato věta opět platí. Na 1800 pobočkách pošt a vybraných bank začal
prodej vánoční emise státních spořicích dluhopisů.
I touto větou lákala různá média Čechy k nákupu státem vydaných
„vánočních dluhopisů“. Na první pohled je to krásná nabídka. Podpoříte
svůj milovaný stát a získáte výnosné úroky s minimálním rizikem. No
neberte to. Problémem je jen malý detail, že žijeme v ČR, kde nic
nemusí být takové, jaké se na první pohled zdá.
O státní dluhopisy byl mezi Čechy enormní zájem, vždyť dvou až tří
procentní úročení vkladů za garance státu je věc, která se neodmítá.
Celkem lidé naší země půjčili státu v této „Vánoční akci“ 21 miliard
korun. Spokojený byl jistě i ministr financí v demisi Jan Fischer (na
úvodní fotografii při představování vánoční emise státních spořicích
dluhopisů).
Vánočnímu happy endu tak chyběl jen šťastný konec. Ve čtvrtek 7.
listopadu byl prodej těchto dluhopisů pro enormní zájem Čechů
ukončen. Je jistě jen náhodou, že v ten samý den provedla ČNB
(Česká národní banka) svoji spornou intervenci a drasticky oslabila kurz
koruny. Na tom, že je tento krok ČNB z ekonomického hlediska
hloupost, která je zároveň dlouhodobě neudržitelná, se shodne většina
odborníků. O tom, že to přinese zásadní zdražení prakticky všech
výrobků a služeb před Vánocemi se ani nebudu rozsáhleji zmiňovat.
„Načasování intervence je přinejmenším překvapivé. Přišlo totiž
okamžitě po ukončení emise vánočních dluhopisů MF. Kvůli tomu
dojde, zejména u tříletých dluhopisů, prakticky k vymazání výnosu,“
upozorňuje jednatel významného obchodníka s investičním zlatem
MPM Invest Michal Sýkora. Řekněme si to otevřeně. Naprostá většina
lidí, kteří věřili slibům státu, přijde o reálné navýšení svého vkladu.
Musíme se rovněž pozastavit nad jiným zajímavým detailem, a to
motivací členů rady ČNB, kteří hlasovali pro znehodnocení české
koruny. Tento návrh na intervenci byl v ČNB procpán dál jen velmi
těsnou většinou vedení rady, které zřejmě krátkodobě ztratilo soudnost

v makroekonomických otázkách českého hospodářství, nebo naopak
zastávalo soudnost v osobních ekonomických otázkách.

Pár jistě náhodných dat:
 5. listopadu podepsal pan Kellner dohodu se Španěly o koupi O2
za 64 miliard Kč. Španělé dali přednost danému způsobu platby
zejména kvůli dlouhodobé stabilitě české koruny.
 7. listopadu devalvovala ČNB Kč o 5%.
 8. listopadu proběhla směna Kellnerových Eur na Kč, obdržel za
ně o 5% více.
Věří někdo, že se jedná o náhodu? Ušetřených 3,6 miliard za O2
se dle některých zdrojů údajně dělí v poměru 2,6 miliard pro Kellnera,
miliarda pro členy rady ČNB, kteří hlasovali pro oslabení koruny jako
jejich provize.
Nic složitějšího v tom není. Další podobné kroky ČNB budou
zřejmě následovat, až bude zase probíhat podobný obchod desetiletí.
Systém je v zásadě jednoduchý. Miliardy pro pár vyvolených, chudoba
pro milióny.
Takže si to shrňme. ČR si půjčila od svých občanů desítky miliard
korun pomocí propagandy Jana Fischera a ministerstva financí, načež
v den ukončení prodeje dluhopisů pomocí ČNB znehodnotila jakoukoli
možnost zisku pro naprostou většinu investorů. Negativní dopad na
běžné střadatele, kteří danou intervencí rovněž reálně přijdou o
významnou část svých úspor, nikoho z vyvolených nezajímá. Pár lidí na
tom zbohatlo. Vítejte v České republice.
Zbývá jen otázka. Věříte stále státní mafii a necháte skupinku lidí
zbohatnout i příště?
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