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H. R. 1934 

Výbor: Výbor pro školství a práci 

Název: Zákon o penzijní reformě 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento návrh zákona představuje komplexní reformu amerického penzijního systému. Zavádí 

spravedlivější systém přerozdělování penzí tak, aby z něj neprofitovaly jen privilegované vrstvy 

společnosti. Tento návrh zajišťuje sociální jistoty finanční i zdravotní. Napravuje také některé dlouho 

nezhojené rány a nespravedlnosti tohoto světa. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Tato ustanovení zakládají obecné principy, na nichž tento návrh spočívá. Zodpovědnost při vytváření 

spravedlivého systému je klíčová pro budoucí vývoj. Je nutné deklarovat zásady rovnosti všech ras, 

genderů i vyznání v této otázce, jakož i sociálních tříd. 

2. Hlava II 

Tato hlava zavádí velmi nutný Důchodový fond, díky kterému bude možné spravedlivě přerozdělit 

bohatství našeho národa. Princip, kdy si každý hrabe jen sám pro sebe bude nahrazen sociálně 

odpovědným systémem solidarity. Výše penzí je nastavena tak, aby ti nejchudší měli zajištěn důstojný 

život a neukrajuje zároveň zbytečně příliš z bohatství těch privilegovaných. Konec systému, kde bohatí 

bohatnou a chudí chudnou. 

3. Hlava III 

Je třeba zajistit, aby nárok na penzi získali skutečně všichni ti, kdo si ji zaslouží. I lidé, kteří pracují 

méně času by měli mít nárok na penzi. Snížení o 5 bodů ulehčí zejména těm, kteří do naší země 

přicestovali až později ve svém životě a jen těžko by tak dosahovali na krutých 40 bodů. Takto 

pomůžeme těm, kteří v naší zemi hledají štěstí. 

4. Hlava IV  

Tato hlava rozšiřuje působnost programu Medicare na občany, kteří dovršili 60 let svého života (nyní 

65 let). Cílem tohoto ustanovení je zajistit lidem, kteří se již na důchod pomalu připravují, podporu při 

přechodu do další fáze jejich života. Dále je zaváděn příspěvek, který pomůže s nejzákladnějšími 
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doplatky, které nyní mnohé procedury poskytované v rámci Medicare vyžadují. Jedná se o další krok ke 

skutečně bezplatnému zdravotnictví pro penzisty a následně pro všechny Američany.  

5. Hlava V  

Následující hlava je velmi důležitá pro svědomí našeho národa. Po staletí zde existuje donebevolající 

nerovnost mezi vykořisťovatelskou třídou bílých heterosexuálních mužů a vykořisťovanými menšinami. 

Nyní se situace obrací k lepšímu, přesto je nutné minulé křivdy odčinit. Díky dlouhým letem nerovnosti 

ve společnosti vydělávají bílí heterosexuální muži v průměru výrazně více, než ostatní skupiny ve 

společnosti a je nutné tento negativní jev alespoň částečně kompenzovat. Právě bytosti nad 60 let nevíce 

trpěli rasismem, diskriminací pohlaví i diskriminací genderu, a tak by je měl stát za jejich útrapy 

odškodnit alespoň tímto drobným příspěvkem k penzi.  

6. Hlava VI 

Účinnost zákona je stanovena na počátek roku 2020, tak aby k realizaci aktivit jím předpokládaných 

mohlo dojít co nejdříve. Jedná se především o zákon předkládající dlouhodobou vizi, k počátku jejíhož 

naplňování není třeba žádného přechodného období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


