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 Text 
 Související 

Navrhované snížení daňového zatížení práce je zamýšleno pouze na dva roky... 

Praha 26. října 

Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil ve Sněmovně návrh na zrušení superhrubé 
mzdy. Místo toho navrhuje zdaňovat zaměstnancům hrubou mzdu sazbou 15 procent 
doplněnou o sazbu 23 procent pro příjmy zhruba nad 140.000 korun měsíčně. 
Svůj návrh chce vložit do vládního daňového balíčku, který by měla v úterý 
projednávat Sněmovna. Návrh státního rozpočtu na příští rok, který v říjnu schválila 
vláda, s dopady zrušení superhrubé mzdy nepočítá. 

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by reálný 
výpadek příjmů veřejných rozpočtů kvůli zrušení superhrubé mzdy měl být něco přes 
70 miliard korun. Z toho 50 miliard korun by připadlo na státní rozpočet. 

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že při započtení dopadů 
navrhovaného zrušení superhrubé mzdy by mohl schodek státního rozpočtu příští rok 
stoupnout až na 375 miliard korun. "Stále tak nelze vyloučit, že schodek v příštím 
roce může být vyšší než schodek v roce letošním," uvedl. 

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody 
zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. To je potom u zaměstnanců základ 
daně z příjmů. Superhrubou mzdu zavedla od roku 2008 reforma, kterou prosadila 
vláda Mirka Topolánka (ODS). 

Babiš v důvodové zprávě uvádí, že navrhované snížení daňového zatížení práce je 
zamýšleno pouze na dva roky. O definitivním daňovém režimu a výši sazeb se podle 
něj rozhodne podle aktuálního ekonomického a fiskálního vývoje. "V souvislosti s 
touto změnou se taktéž dočasně rozvolňují pravidla rozpočtové odpovědnosti 
veřejných institucí podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, což umožní 
zvýšení deficitu státního rozpočtu v letech, kdy bude uvedené snížení daně z příjmů 
zavedeno," uvedl Babiš. 

V případě daně z příjmů zaměstnanců nebude možné nově snížit základ daně o 
odvody na zdravotním a sociálním pojistném, které zaměstnanci strhává jeho 
zaměstnavatel. V souvislosti se zavedením sazby 23 procent navrhuje Babiš zrušit 

https://www.infoportal.cz/33/babis-navrhl-zrusit-superhrubou-mzdu-a-zavest-sazby-15-a-23-pct-uniqueidgOkE4NvrWuNODA0BhUnT-vfMdhW350iS/?odkud=ENPR&wa=WWW20E2%20PR&uid=CT01089301&e=219054&utm_source=ENPR&utm_medium=enl&utm_campaign=ENPR-2020-41&utm_content=ENPR-zpravodajstvi&contract=E20174841&odkud=ENPR&utm_content=ENPR-zpravodajstvi#documentTabdocumentText
https://www.infoportal.cz/33/babis-navrhl-zrusit-superhrubou-mzdu-a-zavest-sazby-15-a-23-pct-uniqueidgOkE4NvrWuNODA0BhUnT-vfMdhW350iS/?odkud=ENPR&wa=WWW20E2%20PR&uid=CT01089301&e=219054&utm_source=ENPR&utm_medium=enl&utm_campaign=ENPR-2020-41&utm_content=ENPR-zpravodajstvi&contract=E20174841&odkud=ENPR&utm_content=ENPR-zpravodajstvi#documentTabdocumentRelated


dosavadní sedmiprocentní solidární daňovou přirážku pro zaměstnance s vysokými 
příjmy. Obdobně se upraví i placení záloh na daň. 

Babiš ke zdůvodnění svého návrhu uvádí, že v současné krizové době způsobené 
koronavirovou pandemií jde o potřebný krok a významný způsob pomoci 
zaměstnancům. Dopadem bude podle něho zvýšení spotřeby a pozitivní účinek na 
ekonomiku v důsledku vyšších čistých mezd zaměstnanců. 

Zavedení patnáctiprocentní sazby daně pouze na dva roky v minulosti doporučil 
prezident Miloš Zeman. Snížení by totiž podle odhadů ochudilo rozpočtové příjmy o 
70 miliard až 90 miliard korun ročně. Babiš již dříve hovořil o výpadku 73 miliard 
korun. 

Kovanda upozornil, že výpadek bude mít vliv i na rozpočty obcí, které část výnosů z 
daní získávají. "Například obce tak mohou na rostoucí tíseň ve svém hospodaření 
reagovat navyšováním daně z nemovitosti. Přitom zvyšování daně z nemovitosti v 
řadě především větších českých měst obyvatele rozhořčilo už letos začátkem roku. V 
mnohých z obcí bylo totiž až několikanásobné," uvedl. 

O Babišově návrhu na zrušení superhrubé mzdy rozhodnou poslanci, až budou 
schvalovat vládní balíček. Stát by se tak mohlo již v listopadu. 

 


