
Málokdy zůstane člen vlá‑
dy tak osamocen s něja‑
kým plánem, jako mi‑
nistryně financí Alena

 Schillerová s návrhem na zrušení 
plateb zdravotního pojištění za stát‑
ní pojištěnce. Je to její podmínka
pro zrušení takzvané super hrubé
mzdy, které slíbila vláda. Odborníci
však nevidí souvislost mezi zdra‑
votním pojištěním a super hrubou
mzdou. Od návrhu už dal ruce pryč
i premiér Andrej Babiš. Tím plán
Schillerové prakticky pohřbil.

„Premiér nechce rušit platby za
státní pojištěnce,“ potvrdil Babišův
mluvčí Marek Hanč po včerejším
setkání předsedy vlády se zástup‑
ci profesních komor, kde o návrhu
Schillerové hovořili.

Ministryně chce, aby zároveň
se zrušením současného systému
mezd přestal stát platit zdravotní
pojištění za děti, důchodce nebo
matky na rodičovské dovolené.
„Pokud návrh neprojde, nevidím
v rušení superhrubé mzdy smy‑
sl,“ řekla v nedělní televizní de‑
batě. Zrušení superhrubé mzdy
neboli hrubé mzdy navýšené o 34
procent jako povinné odvody na
zdravotní a sociální pojištění, sli‑
buje vláda ve svém programovém
prohlášení.

Schillerová od začátku nará‑
ží na odpor i v hnutí, za které je
ve funkci. Ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch (rovněž za ANO)
se k plánu šéfky financí nehlásí.
„Máme v tomto směru jiný návrh
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na automatickou valorizaci plateb 
za státní pojištěnce,“ uvedl.

A že i premiérův postoj je odmíta‑
vý, potvrdil HN také předseda Čes‑
ké lékařské komory Milan Kubek. 
„Nemá cenu rušit současný systém, 
aby se účetním trikem napravoval 
státní rozpočet,“ řekl k tomu.

Schillerová chce nadále hledat 
kompromis v jednáních s experty. 
„Zohledníme aktuální diskusi,“ re‑
agovala v odpovědi na nově nasta‑
lou situaci.

Spojovat slib nižších daní s tím, 
aby stát přestal platit zdravotní 
pojištění za své pojištěnce, odmí‑

tají i experti oslovení HN. Napří‑
klad Karolína Kalíšková z institutu 
CERGE‑EI se před časem podílela 
na vzniku studie dopadu zrušení 
superhrubé mzdy na zaměstnance 
a živnostníky. „Zrušit ji můžeme 
úplně stejně jednoduše, jako jsme 
ji zaváděli,“ míní.

Stačilo by podle ní změnit pat‑
náctiprocentní sazbu, která se 
dnes odvádí ze superhrubé mzdy, 
a zavést novou, vypočítávanou rov‑
nou z hrubého příjmu. Vláda v pro‑
hlášení slibuje, že to bude 19 pro‑
cent. Teď se ale hovoří o návrhu 
na patnáctiprocentní sazbu, což by 

znamenalo faktické snížení daní 
zaměstnancům asi o pět procent. 
Zároveň by se jim zvedly odvody na 
zdravotní pojištění – místo 4,5 pro‑
centa by se platilo 8,2. Zaměstnanci 
a živnostníci by odvedli víc peněz 
a stát by mohl přestat platit za své 
pojištěnce.

Člen Komory daňových porad‑
ců Martin Tuček poukazuje na to, 
že pokud chce ministryně Schil‑
lerová zrušit superhrubou mzdu 
a nezvyšovat daně, jde o protimluv. 
„Musela by najít jiný zdroj peněz do 
rozpočtu a to chce udělat pomo‑
cí příjmů ze zdravotního pojiště‑

ní,“ řekl Tuček. „Nevím, jestli tahle 
úpornost navázat placení zdravot‑
ního pojištění na podnikatele a za‑
městnance je smysluplná.“ Tuček 
dodal, že daně a zdravotní pojištění 
jsou dvě zcela samostatné položky.

Také podle ředitele právního 
odboru Hospodářské komory ČR 
Ladislava Minčiče není nutné slu‑
čovat zrušení superhrubé mzdy 
s úpravou zdravotního pojištění. 
„Zrušit současný výpočet mzdy 
technicky možné je. Změny by 
však měly být v souladu s požadav‑
kem podnikatelů, aby nebylo příliš 
mnoho novel,“ upozornil.
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