Vážení členové Odborné komise pro důchodovou reformu a spolupracovníci,
stojí před námi obtížný úkol. Nalézt takovou budoucí podobu důchodového systému, která se
nebude měnit ze dne na den, která dá občanům naší země jistotu, že ve stáří neskončí na
mizině, která bude štědřejší k těm, za nimiž je nepřehlédnutelný kus odvedené práce, a která
nebude nespravedlivě znevýhodňovat jedny na úkor druhých. Máme tak učinit na základě
široké společenské shody. A to je možná ještě obtížnější úkol než ten první.
Rád bych vás proto požádal, abyste si našli parketu, na níž nejlépe uplatníte své znalosti a
zkušenosti, a která nám všem zároveň pomůže při zvládání tohoto náročného zadání:
• Prosím zástupce politických stran, aby vypracovali své pohledy na aktuální a žádoucí
budoucí podobu důchodového systému ve světle jejich politických priorit a programů.
• Prosím odborníky, aby se přihlásili k těm cílům naší úlohy, kde mohou pomoci nejvíce.
• Prosím sociální partnery, aby objasnili svoje představy o budoucí podobě důchodového
systému.
• Prosím představitele občanských a profesních sdružení a asociací, aby při legitimním
hájení specifických skupinových nebo institucionálních zájmů zároveň brali ohled i na
zájmy ostatních.
• Prosím spolupracovníky z ministerstva práce a sociálních věci, ministerstva financí a
dalších relevantních orgánů, aby naší komisi účinně pomáhali při zpracování a uplatnění
relevantních analýz a dalších podkladů.
Naše práce je na samotném začátku. Budeme se učit komunikovat mezi sebou na našich
jednáních, ale i prostřednictvím individuálních konzultací, webové stránky, e-mailové
korespondence či v pracovních skupinách. Pravděpodobně využijeme i možností
elektronického úložiště. K dispozici nám budou pracovníci sekretariátu, na které se budeme
moci spolehnout a obracet se na ně i přímo. Věřím, že se z nás brzy stane sehraný tým, byť
plný silných individualit. A věřím také, že přes přirozené rozdíly v přístupu k řešení našeho
úkolu budeme vedeni společnou snahou, aby návrhy, které nakonec předložíme politické a
správní reprezentaci České republiky, byly pro občany naší země přínosem nejen v horizontu
tohoto, ale i budoucích desetiletí.
Těším se na brzkou viděnou a na další spolupráci.
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