
Hlavní důvody protestů proti vládním reformám 

Zdravotnictví 

- Maximálně zvýšený podíl pacientů na poskytování zdravotní péče. Pokud reforma 
tento proces nastartuje, budou se náklady pro nás pro všechny neustále zvyšovat. 
Již teď jsou někteří spoluobčané v situaci, kdy jim prostředky ne základní péči 
nestačí. 

- Většina občanů nebude mít prostředky na nadstandardní péči, které zatím není 
definovaná, ale z návrhů vyplývá, že bude jen pro bohaté. 

- Reforma předpokládá zvyšující se cenovou politiku léků.  Řada kvalitních léků nebude 
pro většinu z nás postupně dostupná. 

- Mizí ze společnosti zásada, že naše zdravotnictví je postaveno na  placení si 
zdravotního pojištění. Mizí dále zásada, že zdravotní péče bude dostupná pro 
všechny. 

Důchody 

- Nesmyslně je navrhováno, že se oslabí průběžný systém důchodového pojištění 
vyvedením prostředků ve prospěch soukromých finančních fondů a na úkor jejich 
zisků . Tyto návrhy počítají s tím, že si občané ještě navíc budou u těchto fondů 
spořit ze svého bez jakékoli garance státu. 

- Chybějící prostředky navrhuje vládní reforma nahradit zvýšenou sazbou DPH 
v jednotné výši  17,5%. Znamená to, že těm kdo budou mít prostředky na své 
spoření k důchodu a to jsou zase ti bohatí, zaplatí jim ostatní z již tak nízké mzdy  
zdražením základních potravin, léků a dalšího zboží. 

- Dále je navrhováno pro ročníky 1977 a výše odchod do starobního důchodu v 67 
letech a postupně u každého dalšího ročníku narození za každý rok o dva měsíce 
déle. Zatím to vypadá výpočtem na odchod do důchodu v 71 letech a tento odchod 
do důchodu nemá v návrhu hranici. 

Daně 

- Postupné zrušení všech zaměstnaneckých výhod prostřednictvím zatížení daněmi 
z příjmů. Jedná se zatím o asi 1/3 všech výjimek, hlavně pak stravování a dalších 
sociálních plnění poskytovaných zaměstnavateli. Přesný seznam zatím nebyl MF ČR 
zveřejněn. Tato opatření postihnou minimálně 3 miliony zaměstnanců a jedná se o 
maximální vyprázdnění obsahu kolektivních smluv. Navrhovaný zaměstnanecký 
paušál je úsměvný. Ze zaměstnanců by se tak stali daňoví soumaři. 

- Další rušení se předpokládá u stavebního spoření, omezení u úroků z hypoték a další. 
 

Zákoník práce 
 
- Podle návrhu vlády hrozí velké omezení nebo i zrušení této pracovně právní normy a 

přenesení převážně do občanského zákoníku a dalších norem. Jednalo by se 
prakticky o naprostý atak na práva odborů pro zastupování svých členů a 
zaměstnanců. Likvidace kolektivního vyjednávání 

To všechno je navrhováno v situaci, kdy se vláda a vládní koalice zmítá v aférách 
ukazujících na korupci součtem v miliardách korun, kdy se vládní strany zbavují svých 
předvolebních slibů a drží pohromadě pouze díky hladu po moci, kdy miliardy sociálního a 
zdravotního pojištění nenávratně zmizely v černé díře.   

 

Proto zákonitě musíme vyjádřit náš nesouhlas, 

a to velmi razantně. 


