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ALENA
ČINČEROVÁ:
Jsem v tom vždycky po uši

Kdo si hraje,
nezlobí

V zaměstnávání mladých matek jsme
na chvostu Evropy i kvůli daním
Šárka Mrázová
Česká republika patří ke státům evropské osmadvacítky se
třetím nejnižším podílem pracujících matek s dětmi do šesti
let. Hůř je na tom jen Slovensko a Maďarsko.
Důvodem není jen málo míst
v tuzemských jeslích a školkách,
ale i horší daňové podmínky pro
maminky. Ty proto svůj návrat

do práce často odkládají. Pracovat se jim totiž kvůli daňovým
slevám nevyplatí tolik jako jejich
partnerům.
Potvrzují to ekonomové ve
studii think-tanku IDEA Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Demotivačně na
matky podle nich působí také to,
že rodinný rozpočet výší svého
platu neobohatí tolik, jak by odpovídalo jejich práci.

Daňový systém je
nastavený špatně
a stát s ním
nepracuje, jak by měl
Jiří Šatava, ekonom
Je za tím podle studie i vysoké
zdanění druhého vydělávajícího
v rodině, což jsou většinou ženy.
Na daňovou podporu by se po-

dle autora studie Jiřího Šatavy
nemělo dívat jen z pohledu, kolik peněz rodiny s dětmi od státu
dostanou, ale i z hlediska budoucích dopadů. Ve studii se doporučuje, aby se sociální odvody
snížily z 6,5 procenta o pět procentních bodů na 1,5 procenta
těm, kteří pečují o dítě do jedenácti let.
„Daňový systém je nastavený
špatně a stát s ním nepracuje,

jak by měl. Dokonce i dnes občas
přichází s legislativou, která problém spíš zhoršuje,“ řekl Právu Šatava.

Muži poberou
všechny slevy
Muži jako první vydělávající
mají na sebe často vázané všechny daňové slevy, a pokud jejich
manželka nepracuje, pobírají slevu i na ni.

„Největší rozdíl mezi příjmy
obou pohlaví vzniká v momentě,
kdy se ženy vracejí do zaměstnání po mateřské. Obtížně pak konkurují mužům, kteří svou kariéru
nepřerušili,“ dodává předsedkyně Českého statistického úřadu
Iva Ritschelová. Data podle ní
navíc potvrzují, že příjemci rodičovského příspěvku jsou ve více
než 98 procentech ženy.
(Pokračování na str. 3)

Trump podepsal
nový dekret
proti imigraci
Nové prezidentské nařízení,
které na 90 dní zakazuje vstup do
Spojených států občanům šesti
většinově muslimských zemí,
podepsal včera šéf Bílého domu
Donald Trump.

Irák ze seznamu
vypadl, sehrává
klíčovou roli v boji
s Islámským státem
Změna proti prvnímu kritizovanému výnosu spočívá v tom,
že nyní se má zákaz týkat jen žadatelů o nová víza; držitelé platných víz budou moci nadále do
USA cestovat bez omezení.
Dekret se vztahuje na občany
Íránu, Jemenu, Libye, Somálska,
Súdánu a Sýrie. Výjimku nově

dostali Iráčané: Irák tentokrát ze
seznamu vypadl, protože sehrává klíčovou roli v boji s takzvaným Islámským státem.
„Takové rozhodnutí je krokem
správným směrem, upevňuje
spojenectví mezi Bagdádem
a Washingtonem v řadě oblastí
a také ve válce proti terorismu,“
reagovalo irácké ministerstvo zahraničí.

Zelené karty platí
Proti původnímu dekretu, který americké soudy v únoru zablokovaly, dostali rovněž výjimku držitelé trvalých pracovních
povolení známých jako zelené
karty. Únorový zákaz vstupu do
Spojených států právě v případě
těchto držitelů rozpoutal chaos
na letištích.
(Pokračování na str. 12)
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Donald Trump včera v Bílém domě při podpisu nového protiimigračního dekretu.

Sobotkovi stačí i lehce nad 50 procent, zní ze soc. dem.
Karolina Brožová
Není důležité, kolik hlasů na
sjezdu ČSSD dostane, ale aby
mandát obhájil, říkají na adresu
současného premiéra a předsedy
soc. dem. Bohuslava Sobotky jeho podporovatelé ve straně. Podle nich bude mít silný mandát
i tehdy, i kdyby v pátek dostal
v tajné volbě od 727 delegátů jen
lehce nad 50 procent.

„Jsme demokratická strana. Jakýkoli výsledek nad padesát procent je vítězný. Mandát by měl
pak pan premiér Sobotka stejně
silný jako Babiš, který dostal na
sněmu ANO 93 procent. Nelze
totiž situaci v ČSSD srovnávat
s rodinným podnikem ANO,“
řekl Právu pardubický hejtman
Martin Netolický.
On a delegáti soc. dem. Pardubického kraje prý v pátek na br-

Mandát by měl
premiér silný jako
Babiš, ČSSD není
rodinná firma
Martin Netolický
něnském sjezdu podpoří nejen
Sobotku na post předsedy, ale
i ty místopředsedy, na které si
ukáže.

„Vnímáme potřebu jednotného
vedení. Za mě je to tak, že pokud
chceme působit jednotně, tak je
jediná cesta, aby volební výsledek na sjezdu byl co možná nejlepší. Nepřikláním se k variantě,
aby byl předseda stejný jako dosud, ale jiní místopředsedové.
Předseda si má složit tým,“ dodal Netolický.
Podle něj tím však Sobotka
převezme veškerou zodpověd-

nost za výsledek říjnových voleb
do Sněmovny.

Zimola: K žádné
revoluci nevyzvu
Premiér v rozhovoru pro sobotní Právo řekl, že si neumí
představit, jak by fungoval jako
předseda vlády, aniž by měl
mandát od soc. dem.: „Stojím
o silný mandát. Čím více procent, tím budu přirozeně radši.“

Žádá „silný mandát od sjezdu
soc. dem. nejen pro sebe, ale
i pro místopředsedy“.
Podobně jako Netolický na věc
nahlíží i středočeský poslanec
Stanislav Huml, který však na
sjezdu nebude patřit mezi delegáty s rozhodujícím hlasem.
„Každý mandát, který je většinový, je dobrý. Jsme v demokracii,“
řekl Právu.
(Pokračování na str. 2)
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tik cestovní agentury Invia, která
na svých webových stránkách
nabízí zájezdy více než 300 cestovních kanceláří působících na
našem a slovenském trhu.
Do Řecka, které je každoročně
nejvyhledávanějším dovolenkovým cílem a tvoří čtvrtinový podíl
na prodeji všech First Minute zájezdů, tak v letošní sezóně vyrazí
o 90 procent více lidí než loni.
„Řecko je u českých turistů
oblíbené pro svoji rozmanitost.
V posledních sezónách kromě do
klasických lokalit směřují i na
menší a méně známé řecké ostrovy. Mohou se tak do země každý rok vracet, ale přesto objeví
vždy něco nového,“ říká Michal
Tůma, marketingový ředitel společnosti Invia.

V zaměstnávání mladých matek…
(Pokračování ze str. 1)
Participační daňová sazba pak
ukazuje, jak velkou část hrubých
příjmů domácnost odvede na dani z výdělku a na pojistném,
když člověk začne pracovat.
Celkově mužská participační
daňová sazba dosahuje 25,3 procenta, ženská 43,4 procenta.
Rozdíl tak představuje 18,1 procentního bodu.
Pokud se tedy žena rozhodne
vrátit do práce, čelí mnohonásobně vyššímu zdanění, než měl
při nástupu do zaměstnání její
muž.
Nová legislativa o diferenciaci
pojistného, kterou připravilo mi-

nisterstvo práce, byla předložena
koaliční radě a předsednictvu tripartity.
O návrhu se ještě bude diskutovat ve vládě, uvedl vedoucí tiskového oddělení Petr Sulek z ministerstva práce.
Návrh by ale podle ekonoma
Šatavy měl být postaven tak, aby
snížení uplatnila ta osoba, která
více pečuje o děti. „Zvýšilo by to
motivaci ženy se na trh práce
vrátit dřív,“ myslí si.
Mateřství má totiž vliv i na počáteční průměrné měsíční důchody žen, které jsou téměř o pětinu nižší než u mužů. Žena,
když zaplatí daň z příjmu fyzic-

kých osob, si většinou žádné slevy neodečte.
„Ve finále problém stojí tak, že
pokud žena po rodičovské přemýšlí, zda se vrátit do práce dřív,
nebo později, vysoké zdanění
práce ji demotivuje. Říká jí: Pokud se vrátíš, zaplatíš vysokou
daň, vysoké pojistné a žádné slevy ti neumožníme uplatnit, protože to uplatňuje manžel,“ konstatoval Šatava.
To přispívá k tomu, že matky
návrat z rodičovské odkládají.
Podle studie by se snížením odvodů zvedla jejich zaměstnanost,
ubylo by příjemců dávek a rodiny
by nakonec měly i více peněz.
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Český módní výstřelek –
Vladimír Klepáč
Beton je nezbytnou součástí
základů budov anebo mostů.
Trojice nadšenců, dva brněnští
stavaři a designér, se ale rozhodla, že tuto šedou hmotu uvede
i do světa módy. Jejich betonové
náušnice se na internetu nedávno
setkaly s takovým ohlasem, že
museli svůj e-shop zavřít. Vše
měli vyprodáno.
„Jsme přesvědčeni, že dokážeme, že beton do světa šperků patří stejně jako chirurgická ocel.
Trvalo to rok, než jsme našli

že pak si řekli, že beton by mohl
mít mnohem širší využití.
Zpočátku se jim vůbec nedařilo. Jejich betonové náušnice se
na okrajích drolily, praskaly a na
povrchu vznikal betonový prach.
Teprve čtvrtá betonová směs,
kterou vyvinuli, byla ta pravá.

Beton do světa
šperků patří stejně
jako chirurgická ocel
Tibor Mužík, designér
Prvotní problémy se podařilo

