
Je reforma opravdu dobře připravená?
Msleduje příliš mnoho priorit, které jsou často v přímém rozporu súdajně hlavním cílem reformy - nápravou veřejných financí
Mreformní dokumenty obsahují jednostrannou a manipulativní „ar-gumentaci“
Mreformuje se pouze výdajová strana veřejných financí a cele se po-míjí opatření směřující k vyššímu výběru daní a boji proti daňovýmúnikům (dokonce se ruší zavedení kontrolních pokladen a minimál-ního daňového základu)
Mnezohledňují se již dříve přijatá opatření- deregulace nájemného,další nárůst cen energií a vody, zavedení ekologických daní, zvýšenídoplatků za léky aj.
Mskutečným cílem reformy není primárně řešit deficit veřejných fi-nancí, ale co nejrychleji přijmout snížení daní pro příjmově a majet-kově nejsilnější skupiny
Mpokles daní a změna  jejich struktury ve prospěch daní nepřímých(zvýšení DPH a spotřebních daní, zavedení tzv. ekologických daní)zhorší a nezlepší situaci veřejných rozpočtů jako celku
Mveřejné rozpočty se snížením daní dobrovolně zbaví příjmů v roz-sahu 140 mld. Kč ročně (při plném náběhu v roce 2010).  O to více sebude muset škrtat na výdajové straně. Reforma tak bude z velké čás-ti  paradoxně „bojovat“ proti důsledkům opatření, které na příjmovéstraně veřejných rozpočtů sama přinesla
Mreforma je v rozporu s předvolebními sliby, zejména v sociální ob-lasti, v oblasti podpory rodiny a ve zdravotnictvíTakto postavená reforma v sobě obsahuje riziko vyvoláníneustále se opakujících „reforem“ veřejných financí! 
O co vládě jde?
1. Zásadně omezit společenské přerozdělování a společenskou solida-ritu2. Výrazně snížit daně3. Výrazně zvýšit příjmy u nejbohatších skupin obyvatelstva a firem,a to prostřednictvím lsnížení přímých daní lsnížení sociálního a zdra-votního pojištění lredukcí majetkových daní a daní z kapitálovýchvýnosů. Celkově tyto subjekty v roce 2010 získají navíc 78 mld. Kč.4. Přenést daňové břemeno na středně a nízkopříjmové skupiny oby-vatelstva, a to prostřednictvím:
Mzvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %
Mzavedením ekologických daní u elektrické energie, plynu a uhlí
Mzvýšením spotřební daně u tabákových výrobkůCelkově tyto subjekty zvýšením daní v roce 2010 přijdouo 39 mld.Kč.5. Škrtat v oblasti sociálních dávek a zpoplatnit části veřejných služeb(prozatím pouze ve zdravotnictví)6. Záměrně zmenšit vliv státu na financování veřejných služeb a so-ciálních transferů (dávek) 7. Vytvořit prostor pro vstup soukromého kapitálu a privatizaci těch-to perspektivně velmi lukrativních oblastí veřejných služeb (zdravot-nictví, školství), či sociálních transferů (důchody, nemocenské dávky,podpora v nezaměstnanosti)

Nemocenské pojištění
Mzavádí se 3denní karenční doba
(první 3 dny nemoci bez nároku na nemocenské) 
Msnižuje se výše nemocenského
(větší redukce výdělku, nižší sazby v prvních 2 měsících nemoci, re-
dukční hranice se nevalorizují)
Mruší se ochranná lhůta (tzn. ruší se poskytování nemocenského
po skončení.pracovního poměru)
Mzměny redukce i nižší sazby jsou promítnuty i do nového zákona o
nemocenském pojištění, šetří se tak další prostředky zaměstnavate-
lům; nejde jen o veřejné finance

Výše nemocenské zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu(v Kč)

Porovnání podílu nemocenského k čisté mzdě v %při 30 kalendářních dnech pracovní neschopnosti

Vývoj bilance nemmocenského pojištění v mil Kč

Nemocenské pojištění - finanční dopad na státní rozočet v roce 2008

ZdravotnictvíZavádí se poplatky:
M30 Kč za návštěvu lékaře
M30 Kč za každou položku na receptu (mimo vlastního doplatku za léky)
M60 Kč za den hospitalizace v nemocnici
M90 Kč za pohotovost• zavedení horní hranice pro odvod pojistného přinese úlevu bohatýma způsobí propad příjmů ve zdravotnictví (maximální měsíční hranicepříjmu pro odvod pojistného ve výši 4násobku průměrné mzdy)• propad příjmů zaplatí hlavně rodiny s dětmi a důchodci tzv. regula-čními poplatky• regulační poplatky se stejně jako v Maďarsku stanou překážkouřádného léčení• přímé zpoplatnění zdravotních služeb je dalším krokem k plné pri-vatizaci veřejných služeb
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Dávky státní sociální podpory
Cílem vlády je uspořit 8-10 mld. Kč vroce 2008Škrty se dotknou téměř všech dávek:
Mpřídavku na dítě
Msociálního příplatku
Mporodného
Mpohřebného 
Mruší se příspěvek na školní pomůckyDalší úsporu lze očekávat v důsledku zrušení automatické valoriza-ce životního minima, na které je napojen nárok na testované dávky.
Přídavek na dítěV současnosti:Přídavek je vyplácen diferencovaně podle výše příjmu rodiny a věkudítěte rodinám s čistým příjmem do 4násobku životního minima (ŽM)rodiny. Nároková dávka, kterou pobírá cca 80 % nezaopatřených dětí.Vládní návrh:Po  reformě má přídavek na dítě náležet pouze rodině s příjmemdo 2,4násobku ŽM rodiny, v pevné výši. Částky se navrhují dife-rencovaně podle věku dítěte:do 6 let dítěte       500 Kčod 6 do 15 let       610 Kčod 15 do 26 let     700 KčO přídavek přijde více než 20 % rodin s dětmi
Sociální příplatekV současnosti:
• poskytuje se rodině pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě a je
závislý na příjmu rodiny
• s rostoucím příjmem jeho výměra klesá a zaniká při 2,2násobku ži-
votního minima
• maximální výše příplatku pro dítě do 6 let věku od ledna 2007 činí
873 Kč měsíčně, pro dítě ve věku 10-15 let pak 1070 Kč měsíčněVládní návrh:
• má být vyplácen při příjmu rodiny do 2násobku ŽM, koeficient 2,0
se použije i ve výpočtovém algoritmu

Nejchudším rodinám se sníží příplatek o 70-100 Kč měsíčně
Maximální výše sociálního příplatku (při nejnižším příjmu rodiny) v Kč/měsíc

Rodičovský příspěvekV současnosti:příspěvek se vyplácí rodiči pečujícímu o dítě do 4 let věku, resp. do 7let, je-li dítě dlouhodobě nebo těžce zdravotně postižené, a to ve výši40 % průměrného platu v nepodnikatelské sféře, tj. od ledna 2007 či-ní 7582 Kč měsíčně.Vládní návrh:Výše rodičovského příspěvku bude záviset na délce pobírání:
Mnejvyšší příspěvek - 11 400 Kč měsíčně při péči do 2 let dítěte
Mzákladní výměra - 7600 Kč měsíčně při péči do 3 let věku dítěte
Msnížená výměra - 3600 Kč měsíčně při péči do 4 let věku dítěteDopady:Rodiče si dopředu musí zvolit dobu pobírání příspěvku bez znalostipozdějšího zdravotního stavu dítěte, dostupnosti předškolního zaříze-ní atd. Administrativně náročná úprava. Nejvyšší příspěvek je určenpouze pro rodiče s měsíčním příjmem nad 16 750 Kč hrubého. Další změny v sociální oblasti
Msnížení porodného o 2760 Kč při narození prvního dítěte a o 4760Kč při druhém dítěti,
Momezení poskytování pohřebného - vyplácet se bude pouze přiúmrtí nezaopatřeného dítěte či rodiče nezaopatřeného dítěte,
Mzměna podmínky valorizace životního minima - vláda nebude po-vinna valorizovat částky životního minima, ale může přistoupit kvalorizaci.

Reforma v daňové oblasti
Daň z příjmu fyzických osob
Mvýrazně se sníží daňová progrese ve prospěch bohatých 
Mzavádí se jedna sazba daně ve výši 15 %
Mdo základu daně se započtou i částky pojistného hrazené zamě-
stnancem a zaměstnavatelem za zaměstnance podle zákonů o pojist-
ném na sociální a zdravotní pojištění 
Mpodle stávajícího stavu to odpovídá zdanění sazbou 23,1 %
ruší se:
Mdaňové osvobození sociálních výhod hrazených z FKSP, ze zisku
po zdanění, na vrub nedaňových výdajů zaměstnavatele a ze sociál-
ních fondů
Mosvobození od daně z příjmu režijních jízdenek pro zaměstnance
podniků provozujících veřejnou dopravu osob
Mdaňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů zejména po-
dílových listů
Mminimální základ daně pro podnikatele
Mdaňové osvobození příjmů z pronájmu vlastních nemovitostí a úro-
kových příjmů z termínovaných vkladů odborových organizací - jde
o zhoršení pozice odborových organizací
Msnižují se hodnoty hmotného majetku pro odpisování ze 40 000 Kč
na 20 000 Kč - platí pro podnikatele, ale také pro všechny neziskové
subjekty se zdaňovanou činností. To může mít dopad také na některé
neziskové organizace
Mzavádí se strop u výdajových paušálů pro OSVČ
Daň z příjmu právnických osob
Navrhuje se další postupné snižování daňové sazby právnických osob
na:
• 22 % pro rok 2008
• 20 % pro rok 2009
• 19 % pro rok 2010
ČR má již dnes konkurence schopnou úroveň zdanění. Navržené
snížení sazeb 
• prohloubí deficit veřejných financí
• zvýší odliv zisku do zahraničí
MRuší se daňová uznatelnost výdajů na stravování zaměstnanců
Daň z přidané hodnoty
Mzvyšuje se základní sazba DPH z 5 na 9 %. Zvýší se ceny po-
travin, léků, služeb atd. To přinese veřejným rozpočtům v roce 2010
dodatečných 28 mld. Kč.
Změna sazby DPH znamená u nízko příjmových skupin ztrátu 21,2
Kč na každých 1000 Kč čistého příjmu, u vysokopříjmových je to jen
14,8 Kč. Zvýšení základní sazby tedy dopadne  na nízkopříjmové sku-
piny o 40 % silněji.
Daň z nemovitosti
Mzavádí se osvobození od daně z nemovitosti u pozemků, které pod-
le odůvodnění návrhu „nezatěžují obecní infrastrukturu“, a to orné
půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů
Msoučasně se zvyšuje zdanění malých nemovitostí, které by mělo
nahradit výpadky zvýše uvedených zrušených daní
Plně nahradit výpadek příjmů ve výši 1,4 mld. však znamená, že by
obce musely využít maximálního navrhovaného koeficientu pro
zvýšení zdanění drobných nemovitostí, což je pro ně nereálné. Takže
může dojít ke snížení jejich příjmů.  
Ostatní daně
MDaň dědická a daň darovací
rozšiřuje se  osvobození od daně dědické a daně darovací
MNavrhuje se zrušení zákona o registračních pokladnách
smyslem zákona mělo být dosažení výraznějších úspěchů v boji proti
daňovým únikům, vytvoření rovných podmínek pro podnikání,
zvýšení ochrany spotřebitelů, omezení nelegálních dovozů zboží atd.



Kdo na reformě nejvíce prodělá

K tomu je nutno ještě připočítat:

Co navrhujeme?
J Zpracovat nezávislou a objektivní analýzu současného stavu a vý-
hledu vývoje veřejných financí včetně identifikace jeho skutečných
příčin.
J Reformu směřovat pouze k jednomu cíli - na snížení deficitu ve-
řejných financí. 
J Ke snížení deficitu přijímat aktivní opatření jak na výdajové, tak i
na příjmové straně veřejných financí.

Platy zaměstnancůve veřejné správě a službách
Reformní balík kalkuluje pro rok 2008 s 1,5% zvýšením prostředků
na platy pro zaměstnance veřejné správy a služeb, což povede:
Mpři očekávané inflaci cca 4 % k propadu reálných platů o cca 2,4 %
Mpočítá se snížením počtu zaměstnanců o 3 % - což je absolutně ne-
přijatelný krok!

J Podporovat udržení vysokého tempa ekonomického  růstu, který
je nejlepším stabilizátorem veřejných financí. Každé procento nomi-
nálního růstu HDP přinese veřejným financím přímo 15 mld. Kč do-
datečných příjmů. 
Stabilizovat celkovou složenou daňovou kvótu
! Nepřipustit její další pokles. Složenou daňovou kvótu stabilizovat
na úrovni let 2006-2007. Každým procentem poklesu složené daňové
kvóty přicházejí veřejné finance o 40 mld. Kč příjmu.
! Nepřipustit snižování přímých daní a přenos daňového břeme-
ne ve prospěch daní nepřímých. Tento proces urychluje trend sa-
movolného poklesu daňové kvóty. 
! Opatření ke stabilizaci daňové kvóty směřovat k rovnoměrnému
rozložení daňového břemene na jednotlivé skupiny obyvatelstva.
Ke stabilizaci daňové kvóty využít kromě úprav v oblasti přímých da-
ní a majetkových daní i očekávaný výnos z ekologických daní.
Odstranit z daňového systému privilegia
! provedením auditu odpočitatelných položek, daňových slev, promi-
nutí daně, rozdílného přístupu k různým daňovým subjektům ve všech
daňových okruzích a v pojistném na sociální a zdravotní pojištění
! vypracováním a přijetím podrobného akčního plánu boje proti da-
ňovým únikům a práci na černo směřující v prvé řadě k nezbytné-
mu zvýšení rizika odhalení pro subjekty porušující daňové zákony
(černí pasažéři). Snížit objem daňových nedoplatků.

Audit všech výdajových programů ve všech kapitolách
veřejných rozpočtů bez ohledu na jejich výši. 


