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1.

V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 12. přidávají tři nové body 13. až
15., které zní:
„13. V § 35c odst. 1 ve větě první se částka „15 204 Kč“ nahrazuje částkou „21 204
Kč.“
„14. V § 35c odst. 1 ve větě první se částka „19 404 Kč“ nahrazuje částkou „25 404 Kč
a částka „24 204 Kč“ se nahrazuje částkou „36 204 Kč“.“
„15. V § 35c odst. 3 větě druhé se text „maximálně však do výše 60 300 Kč ročně“
vypouští.“

2.

V části první čl. I se dosavadní novelizační bod 13. a následující přečíslují.

3.

V části první čl. II se za dosavadní bod 4. vkládá nový bod 5., který zní:
„Ustanovení čl. I bod 13. tohoto zákona se použije pro daňové povinnosti u daní
z příjmů, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé za zdaňovací období,
které započalo ode dne 1. ledna 2020. Ustanovení čl. I bod 14. a 15 tohoto zákona se
použije pro daňové povinnosti u daní z příjmů, jakož i práva a povinnosti s nimi
související vzniklé za zdaňovací období, které započalo ode dne účinnosti tohoto
zákona.“

4.

V části první čl. II se dosavadní bod 5. a následující přečíslují.

5.

V části jedenácté se čl. XIX mění tak, že nově zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou
a) ustanovení čl. VII bodů 7, 8, 16 až 31 a 59 až 64, které nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení,
b) ustanovení čl. VII bodu 38 a čl. IX bodů 2 až 4, které nabývají účinnosti dnem 15.
února 2019,
c) ustanovení čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020,
d) ustanovení čl. V bodů 5, 112, 238 až 243 a čl. VI bodu 11, které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2021.“
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Odůvodnění pozměňovacího návrhu
V posledních letech významně vzrostly průměrné mzdy a očekává se i jejich budoucí růst (viz
tabulka 1). Rovněž jsou průběžně valorizovány důchody. Bylo by správné, aby na tento vývoj
reagovala i výše daňového zvýhodnění na dítě.
Tabulka 1 Vývoj a predikce průměrné hrubé měsíční nominální mzdy (v Kč) za měsíc

Rok
Průměrná hrubá měsíční mzda

2016
27 764

2017
29 496

2018
31 900

2019
34 500

2020
36 600

2021
38 700

Zdroj MF, Makroekonomická predikce České republiky, listopad 2018.

Podle šetření ČSÚ jsou přitom náklady na děti v rodině v zásadě srovnatelné s náklady na
dospělé členy rodiny. Rodiče jsou zároveň ze zákona povinni zajistit dětem stejnou životní
úroveň, jakou mají sami (viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 690 Uspokojování
potřeb rodiny). Celkový disponibilní příjem na člena rodiny zároveň prudce klesá s rostoucím
počtem vyživovaných dětí – ze stejného příjmu je totiž potřeba uživit více členů rodiny (viz
tabulka 2). Dostává se tak hluboko pod příjem domácností bez dětí a už od dvou dětí dokonce
i pod úroveň příjmu důchodců.
Tabulka 2 Průměrný roční disponibilní příjem (v Kč) na osobu v rodinách s dětmi (2011 – 2016),
2011
2012
2013
2014
2015
Domácnosti s 1 dítětem
142 925
140 302
144 340
152 032
158 906
Domácnosti s 2 dětmi
112 650
114 901
119 361
124 201
131 800
Domácnosti s 3 a více dětmi
88 560
91 649
96 098
98 461
102 927
Domácnosti bez dětí
170 045
174 240
175 846
178 296
185 419
Domácnosti důchodců
137 305
139 555
140 242
141 739
146 103
Zdroj:
EU

2016
160 450
137 991
108 734
195 088
150 024
SILC.

Je tedy správné, aby výše daňového zvýhodnění byla více srovnatelná s výší daňové slevy na
poplatníka, která v současné době činí 24 840 Kč. Zároveň je potřeba zohlednit významný růst
nákladů a související pokles disponibilních příjmů na člena rodiny v závislosti na počtu
vyživovaných dětí v rodině.
Navrhuje se proto zvýšení daňového zvýhodnění na dítě ze současné výše 15 204 Kč ročně
na jedno dítě na novou výši 21 204 Kč ročně (tj. o 500 Kč měsíčně), z výše 19 404 Kč ročně na
druhé dítě na výši 25 404 Kč ročně (tj. o 500 Kč měsíčně) a z výše 24 204 Kč ročně na třetí a
každé další dítě ročně na výši 36 204 Kč ročně (tj. o 1 000 Kč měsíčně). Zároveň se navrhuje
zrušení limitu maximální výše 60 300 Kč ročně pro uplatnění daňového bonusu, aby daňové
zvýhodnění na dítě mohly v plné výši uplatnit i pracující rodiče s nižšími příjmy na všechny
vychovávané děti v rodině.
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S ohledem na rozpočtovou přijatelnost opatření se navrhuje nabytí účinnosti zvýšení daňového
zvýhodnění na jedno dítě na novou výši 21 204 Kč ročně až od 1. ledna 2020. Nabytí účinnosti
ostatních navržených změn se navrhuje od 1. ledna 2019.
Návrh opatření bude mít přímý dopad do výběru daně z příjmů fyzických osob (DPFO). Rodiny
však významnou část svých příjmů utratí v domácí ekonomice, a proto výsledný dopad do
příjmů veřejných rozpočtů (VR) bude díky multiplikačnímu efektu a podpoře růstu výrazně
nižší (viz následující tabulky) a bude činit -2,5 mld Kč pro opatření navržená s účinností od 1.
1. 2019 a -3,4 mld Kč opatření navržená s účinností od 1. 1. 2020
Tabulka 3 Celkové rozpočtové dopady do veřejných rozpočtů opatření s účinností od 1 1. 2019 v mld. Kč

Název opatření
Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě
Zvýšení daňového zvýhodnění na třetí a další dítě
Zrušení limitu daňového bonusu
Celkem

Přímý dopad do DPFO
-3,8
-1,4
-0,4
-5,6

Výsledný dopad VR
-1,7
-0,6
-0,2
-2,5

Tabulka 4 Celkové rozpočtové dopady do veřejných rozpočtů opatření s účinností od 1 1. 2020 v mld. Kč

Název opatření
Zvýšení daňového zvýhodnění na jedno dítě

Přímý dopad do DPFO
-7,5

Výsledný dopad VR
-3,4

Návrh opatření zároveň podporuje naplňování programového prohlášení vlády.

V Praze dne 13. listopadu 2018

Ing. Marian Jurečka
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