
Současná protilidová vláda je odhodlána pro-
vést  zásadní změny v daňové a sociální ob-
lasti. Tyto změny spočívají v sociálních škr-
tech a úlevě bohatým.  Mimo deregulace cen 
bydlení, prosazované možnosti výpovědi bez 
udání důvodu (z bytu, ale i v práci) je tak na-
padán další pilíř toho, co si pracující vybojovali 
za posledních více než 100 let a co se ještě 
po restauraci kapitalismu po roce 1989 nepo-
dařilo zničit. Co mají vládou prosazované 
změny znamenat? 
 
 
 

Na úkor pracujících: 

• Zvýšení věku odchodu do penze na 65 let 

• Prodloužení doby povinného pojištění z 25 
na 35 let.  

• Zrušení nemocenské v prvních třech 
dnech marodění 

• Snížení dávek při krátkodobé nemoci 

• Zvýšení při marodění delším než dva mě-
síce 

 
 
 

Na úkor rodin s dětmi: 

• Zrušení společného zdanění manželů 

• Změna rodičovského příspěvku 

• Snížení porodného 

• Zrušení pastelkovného 

• Snížení počtu rodin s nárokem na dětské 
přídavky¨ 

 
 
 

Na úkor všech vyjma bohatých: 

• Jednotná daň z příjmu fyzických osob ve 
výší 15 procent 

• Zvýšení DPH z 5 na 9 % 
 
 
 

Komunistický svaz mládeže (KSM) je přesvěd-
čen, že prosazování takovéto protilidové politi-
ky je - stejně jako podpora umístění vojenské 
základny USA v ČR - důvodem k demisi vlády. 
KSM proto podporuje zorganizování časově 
neomezené generální stávky za zastavení 
sociálních destrukcí a odvolání vlády. 
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