
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujala Vás naše témata? Napište nám na: hnutimysli@gmail.com. Další informace na: www.hnutimysli.cz 

Vyšší výdaje mohou přinést úsporu. Například ve zdravotnictví… 
Důležitá je prevence. Ze zdravotního i z ekonomického hlediska je mnohem vhodnější nemocem 
předcházet, případně je podchytit a léčit v čas, než následně hradit nákladnou zdravotní péči. 
V případě, kdy je nějaký zákrok nákladný a zdravotní pojišťovna jej nehradí, ačkoli jeho nevykonáním se 
zhorší zdravotní stav pacienta a ve vážných případech dojde až k jeho částečné či úplné invalidit ě, je 
takové jednání iracionální. Náklady jsou enormní jak pro pojišťovnu, tak pro stát - o samotném 
zhoršení kvality života člověka, které je v podstatě nevyčíslitelné, ani nemluvě.         
 

Lidstvo není na Zemi samo a ani není jejím majitelem, nemá tedy právo ji bezohledně plenit, nýbrž se 
začít podle toho chovat. 
Náklady na ekologickou stopu po jakékoli produkci by měl hradit ten, kdo tuto produkci spotřebovává, 
tedy koncový spotřebitel (zákazník) v ceně výrobku. Bude-li neekologický výrobek zahrnovat skutečné 
náklady, bude dražší a lidé jej přestanou kupovat. Nebude-li se kupovat, přestane se vyrábět, nahradí ho 
jiný produkt - levnější a ekologičtější. 

V současné době, při všech moderních informačních technologiích vládní politika reaguje na informa-
ce staré několik měsíců! Jak z toho ven? 
Každý podnikatelský subjekt, který dostane IČ, by měl od státu dostat i registrační pokladnu, která by 
byla přes internet napojena do centrálního uložiště dat. 

Veškeré příjmy podnikatelského subjektu by povinně musely projít touto pokladnou. 

Každý den by se data z pokladen přenášela na Ministerstvo financí, které by tak v kterýkoli den v roce 
mělo souhrnná data za celou ČR a mohlo pružně reagovat na jakékoli výkyvy v ekonomice. 

Objektivně lze den natáhnout jen zpomalením otáčení planety Země, ale subjektivně… Posuďte sami… 
Technické a technologické poznatky nám denně usnadňují život, jak je možné, že to nemá vliv na počet 
hodin v práci? Co by přineslo snížení 8 hodinové pracovní doby na 6 hodin? 
Tam, kde dnes není zcela využita kapacita zaměstnanců, využita bude = růst produktivity práce. Tam, kde 
již je zcela využita kapacita zaměstnanců, vzniknou nová pracovní místa. 

Možná námitka: vyšší počet zaměstnanců zvýší náklady firem! Jistě, ale jen za předpokladu neměnné 
výše odvodů. Odvody za zaměstnance se však mohou výrazně snížit a státní kasu to nebude stát ani 
korunu navíc. 
Jak je to možné? Snížení nezaměstnanosti přinese pro stát úsporu při výplatě podpor v nezaměstna-
nosti, sociálních dávek, za zdravotní pojištění atd. Místo toho, aby každý pracující (zaměstnanec či 
OSVČ) dotoval svého nezaměstnaného, získá 2 hodiny každý pracovní den navíc! 
Takto uspořené peníze umožní státu snížit mzdové a další náklady firem - tj. na sociálním a zdravotním 
pojištění se i při nižších sazbách vybere stejně nebo dokonce více peněz. Současně - díky nižším platbám 
na sociálním a zdravotním pojištění - se zaměstnancům nemusí se zkrácením úvazku snižovat mzda. 

Více pracujících, méně lidí závislých na dávkách! 


