


Svobodní mají plán, jak snížit všem pracujícím daně 
a odvody tak, aby každému zůstalo o 1000 korun 
čistého měsíčně navíc. 

Zrušíme nespravedlivé dotace pro firmy, proto budeme 
moci snížit daně lidem. 

 

Ing. Petr Mach, Ph.D. 
ekonom, předseda Svobodných, europoslanec 

Tisícovka měsíčně pro každého znamená 24 000 korun ročně pro rodinu.  
To je velice významná částka. Státu se nyní díky lepšímu stavu ekonomiku daří. 
Z této doby by neměl těžit pouze stát, ale hlavně my všichni.  

 

Ing. Tomáš Pajonk 
krajský zastupitel, podnikatel 



Cílem Svobodných je snížit daňové zatížení občanů, a to tak, aby snížení dopadlo na co 
největší počet lidí. 

 

Cílem je zvýšit svobodu lidí – aby si o větším díle peněz rozhodovali sami občané a snížilo 
se přerozdělování peněz skrze státní rozpočet. Svobodní současně věří, že omezení 
státního přerozdělování má blahodárný účinek na ekonomiku, a že díky snížení daní poroste 
ekonomika a sníží se nezaměstnanost. 

 

Konkrétně – Svobodní chtějí pracujícím lidem snížit daně, resp. odvody o 1000 Kč měsíčně, 
tak aby se jejich čistá mzda zvýšila o 1000 Kč měsíčně. 

 

Opatření by se týkalo cca 4,5 milionů poplatníků. Náklad pro státní rozpočet je 4,5 
milx12x1000=54 mld Kč. Úbytek peněz ve státním rozpočtu bude kompenzován rušením 
zbytečných úřadů a dotací podnikům. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Někteří lidé už dnes díky slevám na dani žádnou DPFO neplatí, přitom ale dál platí vysoké 
sociální odvody. Spojení DPFO a sociálního pojištění do jednoho kombinovaného daňového 
přiznání sníží papírování a umožní snížit plošně daně všem, i těm, kteří sice neplatí DPFO, 
ale platí dál vysoké odvody. Základní sleva na dani se zvýší z 2070 Kč měsíčně o 1000 Kč 
na 3070 Kč měsíčně. U lidí s nízkými příjmy, kterým vyjde záporná hodnota kombinované 
daně, stát vyplatí příspěvek v podobě bonusu. 

 

Tento bonus je negativní daní a nahrazuje sociální dávky (příspěvek na živobytí). Na rozdíl 
od příspěvku na živobytí (který doplácí lidem peníze do životního minima), negativní daň je 
motivační sociální dávkou, při které s každou korunou vydělanou prací roste čistý příjem 
osoby. 

 

Svobodní nechají více peněz v kapsách lidí, protože ukončí nespravedlivé dotování 
podniků. Zrušíme státní podporu biopaliv, dotace na solární elektrárny, investiční  
a filmové pobídky, podporu exportu a dotace podnikatelům. Stát podle Svobodných 
nemá přerozdělovat peníze z kapes lidí do kapes firem.  

 



Sociální pojištění i daň z příjmu se odvíjejí od stejného základu – hrubé mzdy v případě 
zaměstnanců, resp. zisku v případě živnostníků. Obě platby jdou také do státního rozpočtu.  
Jednoduchým přizpůsobením parametrů lze zkombinovat obě platby do jediného odvodu. 
Sloučení DPFO a sociálního pojištění uspoří náklady daňovým poplatníkům i státu. Spojení 
obou plateb umožní snadné snížení daní o 1000 Kč měsíčně pro každého. 

 

Zaměstnanci 

Sociální pojištění činí dnes 6,5 procenta na straně zaměstnance. DPFO činí 15 % z tzv. 
superhrubé mzdy, což je 134 % hrubé mzdy, snížených o slevu na dani. Protože 15 % ze 134 
% procent hrubé mzdy je 20,1 % z hrubé mzdy, činí kombinovaná sazba 26,6 % hrubé mzdy 
(6,5+20,1). Aby měl každý zaměstnanec o tisícovku nižší daně, zvýší se základní sleva na 
poplatníka o 1000 Kč z 2070 Kč na 3070 Kč měsíčně. V případě, že kombinovaná daň po 
odečtu slevy vyjde záporná, je vyplácena formou bonusu (negativní daně).  

 

Osoby samostatně výdělečně činné 

Sociální pojištění činí dnes v případě živnostníků 29,2 % poloviny zisku, minimálně však 
1972 korun měsíčně. DPFO činí 15 % zisku sníženého o slevu na dani. Kombinovaný odvod 
na sociální pojištění a daň z příjmu činí tedy 29,6 % zisku (0,5*29,2+15). Aby měl každý 
živnostník o tisícovku nižší daně, zvýší se základní sleva na poplatníka o 1000 Kč z 2070 Kč 
na 3070 Kč měsíčně a minimální odvod se sníží z 1972 na 972 korun měsíčně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dn
es

 

hrubá mzda 15000 20000 25000 

zdravotní zaměstnance (4,5 % hrubé mzdy) -675 -900 -1125 

sociální zaměstnance (6,5 % hrubé mzdy) -975 -1300 -1625 
DPFO (15 % ze 134 % hrubé mzdy - sleva 
2070 Kč) 

-945 -1950 -2955 

čistá mzda 12405 15850 19295 

          

se
 S

vo
bo

dn
ým

i hrubá mzda 15000 20000 25000 

zdravotní zaměstnance (4,5 % hrubé mzdy) -675 -900 -1125 
kombinovaný odvod (26,6 % -velká sleva 
3070) -920 -2250 -3580 

nová čistá mzda 13405 16850 20295 

      
  rozdíl (se Svobodnými vyděláte:) 1000 1000 1000 

dn
es

 

hrubá mzda 15000 20000 25000 

zdravotní zaměstnance (4,5 % hrubé mzdy) -675 -900 -1125 

sociální zaměstnance (6,5 % hrubé mzdy) -975 -1300 -1625 

DPFO (15 % ze 134 % hrubé mzdy - sleva 2070 Kč) 
-zvýhodnění na dítě 1117 Kč 172 -833 -1838 

čistá mzda 13522 16967 20412 

          

se
 S

vo
bo

dn
ým

i hrubá mzda 15000 20000 25000 

zdravotní zaměstnance (4,5 % hrubé mzdy) -675 -900 -1125 

kombinovaný odvod (26,6 % -sleva na dítě 1117 Kč-velká 
sleva 3070 Kč) 

197 -1133 -2463 

nová čistá mzda 14522 17967 21412 

          

  rozdíl (se Svobodnými vyděláte:) 1000 1000 1000 

 



dn
es

 
hrubá mzda 15000 20000 25000 

sociální zaměstnance (6,5 % hrubé mzdy) -975 -1300 -1625 

zdravotní zaměstnance (4,5 % hrubé mzdy) -675 -900 -1125 

DPFO (15 % ze 134 % hrubé mzdy - sleva 2070 Kč) 1589 584 -421 

čistá mzda 14939 18384 21829 

          

se
 S

vo
bo

dn
ým

i hrubá mzda 15000 20000 25000 

zdravotní zaměstnance (4,5 % hrubé mzdy) -675 -900 -1125 

kombinovaný odvod (26,6 % -sleva na děti 2534-velká 
sleva 3070) 1614 284 -1046 

nová čistá mzda 15939 19384 22829 

          

  rozdíl (se Svobodnými vyděláte:) 1000 1000 1000 

 

D
ne

s 

zisk (příjmy minus výdaje) 15000 20000 25000 

zdravotní pojištění -1823 -1823 -1823 

pojistné sociální -2190 -2920 -3650 

daň z příjmu -180 -930 -1680 

čistý příjem 10807 14327 17847 

        

     

se
 S

vo
bo

dn
ým

i zisk (příjmy minus výdaje) 15000 20000 25000 

zdravotní pojištění -1823 -1823 -1823 
kombinovaný odvod (29,6 % -velká sleva 
3070) -1370 -2850 -4330 

čistý příjem 11807 15327 18847 

          

  rozdíl (se Svobodnými vyděláte:) 1000 1000 1000 
 



Velká daňová sleva – tisícovka měsíčně pro každého pracujícího - bude znamenat pokles 
příjmů státního rozpočtu o 54 mld Kč, neboli 4 % příjmů státního rozpočtu.  

Svobodní ušetří 54 miliard korun ve státním rozpočtu omezením výdajů, především na 
dotace firmám a na přebujelé byrokracii. Dodatečné příjmy přinese také zacelení děr 
v daňových zákonech. 

Nižší daně automaticky vyvedou část lidí ze závislosti na sociálních dávkách. Státu se tak 
automaticky sníží výdaje na sociální dávky, jako jsou přídavek na dítě, příspěvek na bydlení 
a příspěvek na živobytí. Odhadovaná úspora: 5 miliard korun 

Spojením odvodu na sociální zabezpečení a daně z příjmu se sníží náklady státu na správu 
daní. Odhadovaná úspora: 5 miliard korun (V současnosti má daňová a celní správa 
ministerstva financí celkové výdaje 15 miliard, Správa sociálního zabezpečení má celkové 
provozní výdaje 5 mld. Kč.)  

Zrušení povinného přimíchávání biopaliv, úlev na spotřební dani pro biopaliva a zrušení tzv. 
zelené nafty povede k úspoře a dodatečným výnosům na spotřební dani ve výši 5 mld. Kč. 

Omezení byrokracie: Nepotřebujeme byrokratické instituce, jako jsou Rada vlády pro lidská 
práva, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro rovnost mužů a žen, Rada vlády 
pro státní nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
Zmocněnec vlády pro lidská práva, Rada pro udržitelný rozvoj. Úspora 0,5 miliardy korun. 

Zrušení dotací na aktivní politiku zaměstnanosti (dotace firmám na zaměstnávání a 
rekvalifikaci pracovníků) 9,5 miliardy Kč 

Zrušení státních agentur CzechInvest a CzechTrade, programů podpory exportu a 
investičních pobídek 8,5 miliardy Kč 

Dotace filmařům (filmové pobídky) 1 mld. Kč 

Kotlíkové dotace + zateplování 2,5 mld Kč, dotace na státní podporu bydlení 0,6 mld Kč 

Programy podpory podnikání pod Ministerstvem průmyslu a obchodu 15,4 mld Kč 

Zrušení dotačních programů EU pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž příjemci 
jsou jednotlivé komerční firmy. Ušetřené náklady na spolufinancování 1,6 mld Kč 

Další sporné dotace – je třeba najít legální cestu k jejich zastavení - dotace na obnovitelné 
zdroje 25 mld Kč 

 
Zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_2015-400-Pr-004_Ukazatele-jednotlivych-
kapitol.pdf 

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_2015-400-Pr-004_Ukazatele-jednotlivych-kapitol.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_2015-400-Pr-004_Ukazatele-jednotlivych-kapitol.pdf

