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Ekonomika

N
epracují, ale také o niko-
ho nepečují a stát je pod-
poruje téměř 25 tisíci ko-
runami ročně. Sleva na
manžela či manželku se

přežila a ministryně práce Jana Ma-
láčová (ČSSD) by ji proto chtělo vý-
razně omezit. Přišlo by o ni odha-
dem 76 tisíc lidí a ušetřily by se dvě
miliardy korun. Celkem podle od-
hadu MF DNES čerpá slevu na dru-
hého z manželů více než 200 tisíc
poplatníků.
„Ministryně navrhuje slevu upra-

vit, aby plnila dobře svůj cíl. Tím je
finanční podpora domácností, kde
jeden člen kvůli péči o své děti
nebo příbuzné nepracuje nebo má
velmi nízké příjmy do 68 tisíc ko-
run ročně,“ uvedlamluvčíminister-
stva práce Barbara Hanousek Ec-
khardová.
Díky tomu, že slevu lze čerpat bez

toho, abymanžel, manželka o něko-
ho pečovali, ušetří i ti, u nichž
k tomu podle ministerstva není dů-
vod. „Například mladí bezdětní
manželé, kde partner studuje, stej-
ně tak topmanažeři, jejichž partne-
ři nepracují ani o nikoho nepeču-

jí,“ uvedlo ministerstvo. Podle mi-
nistryně je problém, že sleva nepo-
máhá matkám samoživitelkám s
malými dětmi, nesezdaným párům
s malými dětmi, nepomáhá rozve-
denýmženám, které pečují o své ro-
diče, ani manželům, kdy ten výdě-
lečně činný má velmi nízké příjmy.
Ten slevu ani nevyužije, protože
žádné daně stejně neplatí.
„MPSV navrhuje dát slevě nějaké

opodstatnění, které jí dnes chybí.
Je to krok správným směrem, ale
sleva by si zasloužila spíš zrušit,
není to vhodná forma podpory pro
rodiny,“ soudí Klára Kalíšková, eko-
nomka z Národohospodářské fakul-
ty VŠE v Praze a členka akademické-
ho výzkumného týmu IDEA CER-
GE-EI.

Přesunout a navýšit
Podle Kalíškové by se peníze ušetře-
né ze slevy na manžela daly přesu-
nout do jiného způsobu podpory
rodin, která dnes probíhá na dvou
frontách – pomocí slev na dani (na
nepracujícího manžela a na děti)
a také formou sociálních dávek.
„Daňový systém by to dělat neměl,
je na to dávkový systém. Například
by se úspory mohly rozprostřít
mezi rodičovskou v případě dětí a
příspěvek na péči u starších rodin-
ných příslušníků,“myslí si ekonom-

ka, která také zasedla v Rodinné ko-
misi ministerstva práce.
Faktem je, že obě zmíněné dávky

letos a příští rok významně vzros-
tou. Příspěvek na péči se letos zvý-
šil u nemohoucích v nejtěžších kate-
goriích skokově o 45 procent, po-
kud je o příjemce pečováno doma
a ne v sociálním zařízení. Do-
pad na rozpočet se odhaduje
na 4,7 miliardy korun roč-
ně.
Od příštího roku se také

zvýší rodičovský příspě-
vek o 80 tisíc korun na
celkových 300 tisíc.
Stát tak bude platit
rodičům o osmmi-
liard korun víc
než dnes.
Návrhministry-

ně naráží na to,
jak by se péče o
příbuzné proka-
zovala. Když ro-
dič čerpá rodi-
čovský příspě-
vek, je to jasné
– pečuje doma
o dítě. Podle mi-
nisterstva financí,
do jehož kompetence
daně spadají, v převážné
většině případů tuto daňo-
vou úlevu využívají poplat-
níci s dětmi – téměř 90 pro-
cent poplatníků, kteří uplat-
ňují slevu na manželku,
uplatňují také daňové zvý-
hodnění na děti. Není ale jas-
né, zda jde o malé děti, kvůli
kterým zůstává jeden z manže-
lů doma a nevydělává.
Dalším už ne tak spolehlivým

indikátorem péče je, že v rodině
je někdo, kdo bere kvůli nemo-
houcnosti příspěvek na péči nebo
má statut zdravotně postiženého.
Jestli se o něj nepracující manžel
nebo manželka skutečně starají, to
už tak snadno zjistitelné není.

Dvoumiliardový argument
Ministerstvo práce na dotaz, jak by
se tedy uplatňování slevy na man-
želku prokazovalo, odkázalo na mi-
nisterstvo financí. „Přesné podmín-
ky jsou v jeho gesci. Čestné prohlá-
šení (že nepracující manžel pečuje
o příbuzného) není dostatečnou zá-
rukou. Na druhé straně společná do-
mácnost by nemusela být podmín-
kou,“ uvedlo ministerstvo práce.
Ministerstvo financí ovšem zatím

žádnou představu omožné redukci

daňové slevy na manžela nemá.
„Dosud jsme neobdrželi popis žád-
ného konkrétního záměru v této
věci. Tuto debatu tak zatím považu-
jeme pouze za politickou, nikoliv
technickou, neboť nám dosud ne-
jsou známy ani jasné definice po-
jmů používaných pro popis tohoto
záměru ani další konkrétní parame-
try,“ uvedlo ministerstvo financí.
Změně se nebrání, ale zdůrazňuje

potřebu udělat precizní analýzu
dopadů na rodiny a zasadit
změnu do širších souvislostí ro-
dinné politiky.
Není tak jasné, do jaké míry

toministryněMaláčová s oseká-
váním slevy na manžela myslí
vážně. Návrh na její redukci se
objevil už v Koncepci rodinné
politiky za předchozí minis-
tryně Michaely Marksové To-
minové (ČSSD). Nic se ale ko-
lem něj nestalo.
Návrh se znovu vytáhl na

světlo v minulých dnech
jako argument pro prosa-
zení zálohovaného výživ-
ného. To navrhuje minis-
tryně práce zavést jako po-
moc ženám, jimž partner
neplatí alimenty. Stát by je

po určité době neplacení za-
čal platil místo něj (maximálně

do výše čtvrtiny průměrné
mzdy) a následně je od neplatiče
vymáhal. Opatření odhaduje Malá-
čová téměř na miliardu, tedy polo-
vinu z toho, co by stát měl ušetřit
právě na slevě na manžela.
Podle Kalíškové sleva na manžela

demotivuje partnera vrátit se na
trh práce, což není dobře. „Není
dobré rodinu trestat tím, že přijde
o slevu, když se vrátí i namenší úva-
zek a přitom pečuje, 68 tisíc je níz-
ká hranice, je to víc než poloviční
úvazek při minimální mzdě,“ podo-
týká.
Sleva na druhého zmanželů je na-

stavena v zákoně o daních z příjmů
od začátku devadesátých let. Nejpr-
ve měla podobu nezdanitelné části
daně, od roku 2006 existuje v podo-
bě slevy na dani. Podle minister-
stva financí se zaváděla proto, aby
rodiny, kde je jedna osoba bez pří-
jmů,měly srovnatelné daňové pod-
mínky jako rodina, kde oba pracují
(a uplatňují slevu na poplatníka).
„Představuje určitou formu ‚‚spo-
lečného zdaněnímanželů‘... Podpo-
ruje tak i poplatníky v institucionali-
zaci jejich rodinného života,“ doda-
lo ministerstvo.

Sleva na manžela neplní
účel, soudí ministerstvo

Jitka Vlková
redaktorka
MF DNES

O slevu na dani může přijít asi
třetina příjemců. Návrh ale
ministerstvo promyšlený nemá.

PX 1 000,53 -0,40 %

Průmysl

V srpnu klesla
výroba

V Česku v srpnumeziročně klesla
průmyslová výroba o 3,8 procenta,
stavebnictví o 3,7 procenta a zahra-
niční obchod skončil s přebytkem
8,6 miliardy. Data předčila očeká-
vání analytiků, trh totiž v průmys-
lu počítal s hlubším poklesem a v
zahraničním obchodě s mírným
schodkem. Letošní srpen měl o je-
den pracovní den méně než loň-
ský, po očištění tak byla průmyslo-
vá produkce meziročně nižší o 1,2
procenta. (ČTK)

Kalamita

Kůrovec způsobí
škody 40miliard
Škody způsobené kůrovcem a su-
chem podle think-tanku Czech Fo-
rest za letošek dosáhnou 40 mili-
ard korun. V budoucnu jsou ohro-
ženy smrkové lesy za 600 miliard,
upozornila včera organizace v tis-
kové zprávě. Šlo by tak o polovinu
všech těchto lesů v ČR. Nárůst
škod proti předchozím odhadům
pro letošní rok asi o čtyři miliardy
korun je způsoben dalším propa-
dem cen dříví. (ČTK)

Internet věcí

Siemens ukázal
chytrou motorku

Závodní motorku osazenou čidly,
která on-line snímají údaje z jízdy a
které lze okamžitě vyhodnocovat a
předávat závodníkovi, představila
na brněnském Mezinárodním stro-
jírenském veletrhu firma Siemens.
Čidla a řídicí jednotka jsou propoje-
né s cloudovou platformou pro in-
ternet věcí MindSphere. Pomáhají
zlepšit jízdu a dokážou také před-
cházet rizikovým situacím. (ČTK)

Byli jste spokojeni
s realitním makléřem?
Hlasujte pro něj v soutěži Realiťák roku
na www.RealitakRoku.cz

Hlavní partneři soutěže Realiťák roku:

Foto: ČTK

Manželské daňové slevy

24 840 Kč
ročně činí sleva na dani na manžela/manželku:
uplatnilo ji 84 827* lidí v celkové výši 2,046 mld. Kč*.

49 680 Kč
ročně je sleva na dani na ZTP manžela/manželku:
uplatnilo je 87* manželů v celkové výši 4 mil. Kč*.

Podmínka: manželé žijí ve společné domácnosti,
manžel na kterého je uplatňována sleva, nemá
vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč ročně.

*Čísla zahrnují jen daňové poplatníky,
kteří sami podávají daňové přiznání.

Dalších zhruba 100–150 tisíc poplatníků
uplatňuje slevu na manžela prostřed-
nictvím svého zaměstnavatele.

Zdroj: GFŘ, údaje za rok 2017
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1 079,61 1 000,53
Česko 1,28 1,27 1,33
Německo -0,59 -0,57 -0,59
Francie -0,29 -0,27 -0,29
Itálie 0,82 0,96 0,83
Španělsko 0,13 0,15 0,16
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