
Státní rozpočet České republiky na rok 2021

se v současné době intenzívně projednává. V českých „demokratických
médiích“ se připomínkám komunistů věnuje značná pozornost. Doslova
píchnutím do vosího hnízda byl požadavek, aby z rezortu Ministerstva
obrany  bylo  10  mld.  Kč  přesunuto  na  boj  s  důsledky  koronavirové
infekce. 

V první řadě se ozvali ti, kterým to vlastně „služebně“ přísluší. Od
ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) i náčelního generálního štábu
armádního  generála  Aleše  Opaty  se  to  dalo  asi  očekávat.  Ale  jejich
argumenty nás docela zarazily. Opravdu by tímto přesunem financí byla
tak  významně  ohrožena  bezpečnost  našeho  státu,  že  by  nás  mohl
kdekdo bezproblémově napadnout? Proč by to ale dělal? A na co tedy
jsme  „pevnou  součástí  NATO“?  (Možná  by  Řekové  mohli  vyprávět.)
A jak  s  tím  koresponduje  nedávná  informace,  že  pravděpodobně
nebude letošní rozpočet MO vyčerpán? Asi tomu nerozumíme, vedení
rezortu nám to řádně vysvětlí (nebo že by pokyn „velkého bratra“???).

Dalším  palčivým  problémem  jsou  důchody.  Skutečností  je,  že
vláda  Andreje  Babiše  (pod  významným  tlakem  KSČM)  důchody
navyšuje.  Někdy  to  bylo  i  nad  zákonný  rámem,  letos  je  přislíben
důchodcům mimořádný „covidpříspěvek“  ve výši  5 000,--  Kč.  Pro rok
2021 se navrhuje navýšení důchodů v průměru o 839,-- Kč. 

Nás  však  zaujalo  skutečné  navýšení  pro  důchody  různé  výše.
Čistě matematicky nám vyšlo, že důchodce, který bere dnes 10 000,--
Kč,  dostane  přidáno  522,--  Kč.  Dvacetitisícový  důchod  se  zvedne
o 1 232.-- Kč, a třicetitisícový důchod o 1 942,-- Kč (možno přepočítat
podle důchodové kalkulačky MSPV). Vyhází nám tedy, že „trojnásobný“
důchodce dostane přidáno 372 % navýšení toho „třetinového“. Jak to
koresponduje s nedávnou snahou vlády výrazně navýšit nízké důchody,
které nejsou k žití, ale jen k přežívání? 

Je nám jasné,  že „důchodový zákon“ má svá pravidla,  ale není
nejvyšší  čas  cosi  změnit?  Poslanci  za  KSČM  pro  to  v  Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR určitě udělají maximum. 
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