OV KSČM DOMAŽLICE
Občané, pravicová vláda vám vyprázdní peněženky!
Redakční článek (HaNo 4. 11. 2010)

Co vše se změní od ledna 2011
Sociální opatření:
*Nárok na porodné bude mít jen rodina s příjmem nižším než 2,4násobek životního minima (stejně jako
u přídavku na dítě). Navíc ho dostanou pouze na první dítě. Výše porodného se nemění – na jedno dítě zůstává
ve výši 13 000 Kč, na dvojčata (a více dětí) činí 19 500 Kč. Rodiče dostanou porodné jen v případě,
že dohromady nemají měsíčně vyšší čistý příjem než 17 000 Kč. Pro matku-samoživitelku je hranicí 10 700 Kč.
Nyní má na porodné nárok každá rodina.
*Rodičovský příspěvek se zhruba o pětinu sníží pro toho, kdo zůstane s dítětem doma čtyři roky a nejdříve
pobíral mateřskou, z maximálních 224 200 na 216 000 Kč. Při čtyřleté variantě rodiče dostanou měsíčně
7600 Kč pouze do devátého měsíce věku dítěte. Od desátého měsíce věku pak jen 3800 Kč (nyní berou 7600
Kč až do 21. měsíce věku dítěte, 3800 korun až od 22. měsíce). Rodiče se čtyřletou variantou příspěvku si tak
pohorší až o 45 600 Kč. Dvou a tříletá varianta zůstávají beze změny.
*Čtyřletý rodičovský příspěvek, kdy rodič nepobíral nejdříve mateřskou a rodičovský příspěvek, dostával hned
od narození dítěte, což se týká např. studentek nebo nezaměstnaných, se snižuje z maximálních až 262 200
na 216 000 Kč.
*Lhůta pro volbu tříleté varianty se zkrátí z nynějšího 21. měsíce věku dítěte na devátý měsíc. Kdo si ji včas
nezvolí, jako by si vybral čtyřletou variantu.
*Okruh případů, kdy nezaměstnaný získá menší nebo dokonce nulovou podporu v nezaměstnanosti, se zvětšuje.
Od ledna ji nedostane člověk, který při odchodu z předchozí práce dostal odstupné. Dostane-li např. tříměsíční
odstupné, bude pobírat podporu až od čtvrtého měsíce své evidence na úřadu práce. Když ovšem zaměstnanec
sám podá výpověď nebo odejde z práce dohodou, aniž k tomu měl vážné důvody, podpora se mu sníží (jen
na 45 procent předchozího výdělku). Nezaměstnaný si už nebude moci k podpoře přivydělat 4000 Kč. Uchazeč
o práci, který se rozhodne podnikat, dostane nově od státu jednorázový příspěvek až na pět měsíců ve výši 6000
Kč měsíčně.
*Příspěvek na péči pro lidi s nejlehčím stupněm postižení klesne z 2000 na 800 Kč.
*Strop na odvody sociálního a zdravotního pojištění neklesne, nadále zůstane na šestinásobku průměrné mzdy.
K platům státních zaměstnanců:
*Objem mzdových prostředků na platy ve státní sféře bude nižší (netýká se učitelů) o 10 procent. Úřady mohou
plošně snížit o 10 procent platy, snížit počet zaměstnanců, či kombinovat obě možnosti. Plat v konkrétní
platové třídě se už nemusí vázat na odpracovaná léta.
Daně:
*Daňová sleva na poplatníka se sníží o 1200 korun - z dosavadních 24 800 na 23 600 korun ročně. O stokorunu
vyšší, tzv. povodňovou, daň pocítí zaměstnanci poprvé ve výplatě za leden. Platit má pouze příští rok.
*Státní příspěvek na stavební spoření za letošní rok klesne na polovinu - maximálně na 1500 nebo 2250 korun
ročně. Bude na něj totiž uvalena 50procentní daň. Od roku 2012 se sníží státní příspěvek zákonem - maximálně
na 2000 korun ročně pro všechny smlouvy, tj. včetně těch v minulosti uzavřených. Od roku 2011 budou nově
zdaněny úroky 15 procenty.
*Vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů zdaní vláda výsluhy a odbytné, od ledna 2012 jim skončí
i daňové osvobození příspěvku na bydlení.

*Penzisté se starobním důchodem, kteří si přivydělávají víc než trojnásobek průměrné mzdy (tj. přes 840 tisíc
ročně), budou muset důchody zdaňovat.
*Nově se bude zdaňovat plat i paušální náhrada prezidenta republiky a renta i peněžitá náhrada bývalého
prezidenta. Zdaňovat se budou také náhrady zákonodárců, členů vlády a dalších činitelů.
*Skončí pětileté daňové prázdniny pro sluneční elektrárny a další obnovitelné zdroje energie. Výhodu bude
možné využít naposled za letošek. Z fotovoltaických elektráren s výkonem nad 30 kW, připojených v letech
2009 a 2010, se bude platit 26procentní srážková daň.
*Firmy s nejméně 25 zaměstnanci, které zaměstnávají více než polovinu pracovníků se zdravotním postižením,
přijdou o poloviční slevu na dani z příjmů právnických osob. Nadále si však budou moci odečíst z daně
18 000 Kč za každého zdravotně postiženého, v případě těžšího postižení 60 tisíc.
Ústavní činitelé:
*O pět procent se sníží platy ústavních činitelů, soudců a státních zástupců.
Politické strany:
*O pět procent se sníží státní příspěvek politickým stranám a hnutím za mandáty ve sněmovně, Senátu
a krajských zastupitelstvech.
Nemocenská:
*Škrty v nemocenských dávkách, zavedené Janotovým úsporným balíkem, letos nekončí, platit budou dál.
Po dvou měsících nemoci lidé tedy nedostanou 72, ale jen 60 procent vyměřovacího základu. Po tři roky budou
zaměstnavatelé platit zaměstnancům nemocenskou místo státu o týden déle než nyní, tedy tři týdny místo
současných dvou. Podnikatelé zůstanou bez nemocenské tři týdny místo dvou.
*První tři dny budou lidé nadále marodit bez nemocenské.
*Končí možnost, kdy si zaměstnavatelé odečetli polovinu náhrady mzdy. Sazba pojistného na sociální
zabezpečení se firmám nesníží. Firmy do 25 zaměstnanců si budou moci zvolit, že jim možnost odečtu zůstane
zachována, pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění (3,3 procenta místo 2,3).

