


Zatímco vláda lidem, kteří se již topí 

v záplavě vysokých cen, nabízí vetchý deštník, 

sociální demokraté volají 

po záchranném kruhu proti chudobě. 

Obsahuje kombinaci krátkodobých

 i dlouhodobých opatření, cílených i plošných. 

Pracovala na nich expertní skupina složená 

z předních odborníků z energetického, 

sociálního i ekonomického sektoru.

KDYŽ SE TOPÍTE,
DEŠTNÍK VÁS NEZACHRÁNÍ
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Polsko
Dočasně zrušilo DPH 
na vybrané potraviny 
od letošního února.

Německo a Rakousko
Velké tlaky spotřebitelských organizací  
i veřejnosti na nulovou DPH u potravin.
Vlády tento krok nyní silně zvažují.

Lotyšsko
Zavádí nulovou DPH 
na základní potraviny 
od 15. července.

Polsko
Dočasně zrušilo DPH 
na vybrané potraviny 
od letošního února.

Německo a Rakousko
Velké tlaky spotřebitelských organizací  
i veřejnosti na nulovou DPH u potravin.
Vlády tento krok nyní silně zvažují.

Lotyšsko
Zavádí nulovou DPH 
na základní potraviny 
od 15. července.

Polsko
Dočasně zrušilo DPH 
na vybrané potraviny 
od letošního února.

Německo a Rakousko
Velké tlaky spotřebitelských organizací  
i veřejnosti na nulovou DPH u potravin.
Vlády tento krok nyní silně zvažují.

Lotyšsko
Zavádí nulovou DPH 
na základní potraviny 
od 15. července.

SNÍŽENÍ DPH U ZÁKLADNÍCH POTRAVIN NA 5 %

Komu pomůžeme: všem občanům  
Nejvíce však nízkopříjmovým - senioři, rodiče samoživitelé. 
Kolik to bude stát: 17 miliard

KRÁTKODOBÁ 
A RYCHLÁ OPATŘENÍ
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VYČLENIT 60% PRODUKCE ČEZ PRO ČESKÝ TRH
Energie se dnes obchodují na energetické burze v Lipsku. Tím dochází ke
šponování cen i pro české spotřebitele, přestože jde o elektřinu, kterou vyrobil
český ČEZ. Je na čase stanovit výrobcům elektrické energie prodávat ze 60 %
na vnitřním obchodním trhu s cenou do maximální výše určenou Energetickým
regulačním úřadem. Zbylých 40 % pak  prodávat přes komoditní burzu. Obdobný
krok učinili ve Francii.

ZASTROPOVAT CENY ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU
Je potřeba zavést ceny elektřiny u obchodníků za předpokladu uznatelnosti nákladů
stanovených Energetickým regulačním úřadem. Na následující zimní období stanovit
maximální cenu zemního plynu regulačními prostředky stanovenými Energetickým regulačním
úřadem.

Komu pomůžeme:  všem občanům 

VYČLENIT 60 % PRODUKCE ČEZ PRO ČESKÝ TRH

ZASTROPOVAT CENY ELEKTŘINY 
A ZEMNÍHO PLYNU

Energie se dnes obchodují na energetické burze v Lipsku. Tím dochází 
ke šponování cen i pro české spotřebitele, přestože jde o elektřinu, 
kterou vyrobil český ČEZ. Je na čase stanovit povinnost výrobcům 
elektrické energie prodávat ze 60 % na vnitřním obchodním trhu  
s cenou do maximální výše určenou Energetickým regulačním 
úřadem. Zbylých 40 % pak prodávat přes komoditní burzu.  
Obdobný krok učinili ve Francii.

Je potřeba zavést ceny elektřiny u obchodníků za předpokladu 
uznatelnosti nákladů stanovených Energetickým regulačním úřadem. 
Na následující zimní období stanovit maximální cenu zemního plynu 
regulačními prostředky stanovenými Energetickým regulačním 
úřadem.

Komu pomůžeme:  všem občanům

KRÁTKODOBÁ 
A RYCHLÁ OPATŘENÍ
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NÁKUP ZÁSOBNÍKŮ PLYNU

Dalším opatřením, ke kterému by vláda měla přistoupit, je nákup zásobníků plynu
od RWE Gas Storage k zajištění cca  2,7 mld. m3 pro účely České republiky.

VELKOOBCHODNÍ ÚROVEŇ NA EVROPSKÝCH TRZÍCH 

 Dalším krokem ke zmírnění dopadů vysokých cen energie na konečné spotřebitele je
umožnit, aby evropské trhy s elektřinou a zemním plynem se stanovovaly na

velkoobchodní úrovni.

KRÁTKODOBÁ 
A RYCHLÁ OPATŘENÍ
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NÁKUP ZÁSOBNÍKŮ PLYNU

VELKOOBCHODNÍ ÚROVEŇ 
NA EVROPSKÝCH TRZÍCH

Dalším opatřením, ke kterému by vláda měla přistoupit, je nákup 
zásobníků plynuod RWE Gas Storage k zajištění cca 2,7 mld. m3 pro 
účely České republiky.

Dalším krokem ke zmírnění dopadů vysokých cen energií na konečné 
spotřebitele je umožnit, aby se evropské trhy s elektřinou a zemním 
plynem stanovovaly na velkoobchodní úrovni.



NAVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 20 000 KČ

Minimální mzda má umožnit důstojný život. Každý, kdo pracuje, musí ze své mzdy
vyžít. Od července 2022 chceme minimální mzdu na 20 tisíc Kč a zákonem
zaručit její pravidelné navyšování, aby činila minimálně 50 % průměrné mzdy
předchozího roku nebo 60% mediánové mzdy. Přesně tak to navrhla Evropská
komise. Růst minimální mzdy tím bude předvídatelný i pro firmy. Zvýšení
minimální mzdy se odráží i v růstu dalších mezd, zejména zaručených mezd a
průměrné mzdy, a prospívá tak všem pracujícím. Je to dobrý nástroj státu, jak
zvyšovat životní úroveň pracujících. V dlouhodobém horizontu pak chceme, aby
minimální mzda rostla a dosáhla úrovně tzv. důstojné mzdy, která pokrývá
spravedlivé a férové nároky zaměstnanců na zajištění materiálních podmínek pro
kvalitní život. 

Komu pomůžeme:  všem zaměstnancům 
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DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ

NAVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 20 000 KČ

Minimální mzda má umožnit důstojný život. Každý, kdo pracuje, 
musí ze své mzdy vyžít. Od července 2022 chceme minimální mzdu 
navýšit na 20 tisíc Kč a zákonem zaručit její pravidelné navyšování, 
aby činila minimálně 50 % průměrné mzdy předchozího roku nebo 
60 % mediánové mzdy. Přesně tak to navrhla Evropská komise. 
Růst minimální mzdy tím bude předvídatelný i pro firmy. Zvýšení 
minimální mzdy se odráží i v růstu dalších mezd, zejména zaručených 
mezd a průměrné mzdy, a prospívá tak všem pracujícím. Je to dobrý 
nástroj státu, jak zvyšovat životní úroveň pracujících. V dlouhodobém 
horizontu pak chceme, aby minimální mzda rostla a dosáhla úrovně 
tzv. důstojné mzdy, která pokrývá spravedlivé a férové nároky 
zaměstnanců na zajištění materiálních podmínek pro kvalitní život.

Komu pomůžeme:  všem zaměstnancům



MODERNIZACE ZARUČENÉ MZDY

Sociální demokracie navrhuje navýšit  a zmodernizovat zaručené mzdy tak, aby
odpovídaly struktuře moderního trhu práce a podporovaly růst mzdové úrovně v
celé ekonomice. Měl by snad automechanik pobírat 18 500 Kč hrubého, mzdová
účetní 20 500 Kč a lékaři 27 500 Kč? Zjednodušit a zpřehlednit zařazování prací
do jednotlivých kategorií. Výši zaručených mezd nebude možné obejít nižšími
mzdami sjednanými v kolektivních smlouvách. Jednou je mzda zaručená, tak
musí také platit.

Komu pomůžeme:  všem zaměstnancům 
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DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ

MODERNIZACE ZARUČENÉ MZDY

Sociální demokracie navrhuje navýšit a zmodernizovat zaručené 
mzdy tak, aby odpovídaly struktuře moderního trhu práce  
a podporovaly růst mzdové úrovně v celé ekonomice. Měl by snad 
automechanik pobírat 18 500 Kč hrubého, mzdová účetní 20 500 
Kč a lékaři 27 500 Kč? Také je třeba zjednodušit a zpřehlednit 
zařazování prací do jednotlivých kategorií. Výši zaručených mezd 
nebude možné obejít nižšími mzdami sjednanými v kolektivních 
smlouvách.  
Jednou je mzda zaručená, tak musí také platit.

Komu pomůžeme:  všem zaměstnancům



OCHRANA PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Práva zaměstnanců jsou stejně zásadní jako ochrana majetku či
vlastnictví. Je nutné jejich důsledné vymáhání, zejména v době krize a
nárůstu zaměstnávání zahraničních pracovníků z Ukrajiny. Proto je nutné
posílit kontrolní pravomoci Státního úřadu inspekce práce. V zákoně
redefinovat pojem nelegální práce a zavést pojem nehlášená práce
(krácení odvodů, vyplácení minimální mzdy a zbytek na ruku, identifikace
švarcsystému), tak aby byly jednodušší prokázat. Regulace agenturního
zaměstnávání je nezbytná pro narovnání pracovních podmínek
zaměstnanců. Není možné, aby firmy šetřily náklady tím, že poptávají
levnou a často prekarizovanou práci od agentur. Chceme přísnější
postihy za nedodržování pravidel, přímou odpovědnost jednatelů, a to
včetně zákazu činnosti. Velkým problémem jsou především zastřené
agentury práce. Takové firmy nebudou tolerovány. Zodpovědnost za
nelegální činnost musí nést i jejich odběratelé. 

Komu pomůžeme:  všem zaměstnancům 
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DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ

OCHRANA PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Práva zaměstnanců jsou stejně zásadní jako ochrana majetku či 
vlastnictví. Je nutné jejich důsledné vymáhání, zejména v době krize  
a nárůstu zaměstnávání zahraničních pracovníků z Ukrajiny. Proto je 
nutné posílit kontrolní pravomoci Státního úřadu inspekce práce.  
V zákoně redefinovat pojem nelegální práce a zavést pojem 
nehlášená práce (krácení odvodů, vyplácení minimální mzdy a zbytek 
na ruku, identifikace švarcsystému), tak aby byly jednodušší prokázat. 
Regulace agenturního zaměstnávání je nezbytná pro narovnání 
pracovních podmínek zaměstnanců. Není možné, aby firmy šetřily 
náklady tím, že poptávají levnou a často prekarizovanou práci od 
agentur. Chceme přísnější postihy za nedodržování pravidel, přímou 
odpovědnost jednatelů, a to včetně zákazu činnosti. Velkým 
problémem jsou především zastřené agentury práce. Takové firmy 
nebudou tolerovány. Zodpovědnost za nelegální činnost musí nést  
i jejich odběratelé.

Komu pomůžeme:  všem zaměstnancům



JEDNODUŠŠÍ SYSTÉM ŽÁDOSTÍ O NEPOJISTNÉ DÁVKY

Stát se musí přestat chovat k lidem v nouzi apriori jako ke zneužívačům a podvodníkům. 
Na příspěvek na bydlení je potřeba odevzdat až 14 dokumentů! 

Navrhujeme příspěvek na bydlení  nově přiznávat na základě nájemní smlouvy a dokladu příjmu
s periodou nejméně 6 měsíců( nejlépe 12 měsíců). Půjde o zálohové plnění, které bude

vyúčtováno na základě skutečných doložených výdajů.

ZMĚNA SPOTŘEBNÍHO KOŠE A NAVÝŠENÍ EXISTENČNÍHO A
ŽIVOTNÍHO MINIMA

Je nutné přehodnotit skladbu spotřebního koše u rodin s dětmi, samoživitelů, samostatně
žijících seniorů, osob se zdravotním postižením a nastavit nově existenční a životní minimum.

Nejde o složitý krok - MPSV má již dnes dispozici analýzu potřebných změn spotřebního koše,
stačí ji vytáhnout ze šuplíku. 

Komu pomůžeme:  seniorům, pracijícím, samoživitelům i
nízkopříjmovým rodinám. 

9

DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ

JEDNODUŠŠÍ SYSTÉM ŽÁDOSTÍ 
O NEPOJISTNÉ DÁVKY

ZMĚNA SPOTŘEBNÍHO KOŠE A NAVÝŠENÍ 
EXISTENČNÍHO A ŽIVOTNÍHO MINIMA

Stát se musí přestat chovat k lidem v nouzi apriori jako ke zneužívačům  
a podvodníkům. Na příspěvek na bydlení je potřeba odevzdat  
až 14 dokumentů! Navrhujeme příspěvek na bydlení nově přiznávat na 
základě nájemní smlouvy a dokladu příjmu s periodou nejméně 6 měsíců 
(nejlépe 12 měsíců). Půjde o zálohové plnění, které bude vyúčtováno na 
základě skutečných doložených výdajů.

Je nutné přehodnotit skladbu spotřebního koše u rodin s dětmi, 
samoživitelů, samostatně žijících seniorů, osob se zdravotním postižením 
a nastavit nově existenční a životní minimum. Nejde osložitý krok - MPSV 
má již dnes dispozici analýzu potřebných změn spotřebního koše, stačí 
jivytáhnout ze šuplíku.

Komu pomůžeme:  seniorům, pracujícím, 
samoživitelům i nízkopříjmovým rodinám



AUTOMATICKÝ VALORIZAČNÍ MECHANISMUS
Sociální demokraté navrhují zavést automatický valorizační mechanismus u všech nepojistných
dávek, který zajistí plnění jejich základní funkce sociální ochrany v čase.

PŘÍDAVEK NA KAŽDÉ DÍTĚ 3000 KČ/MĚSÍC
Pro ty rodiny, ve kterých alespoň jeden rodič pracuje, navrhujeme přídavek na dítě ve výši 3000
korun vyplácený každý měsíc (funguje v Německu a Polsku). Přídavky na dítě patří dítěti k
zajištění jeho základních potřeb. Nesmí být chudinskou dávkou sloužící jen sociálně slabým.
Dítě pro rodinu nesmí znamenat snížení životní úrovně proti bezdětným. Navíc je potřeba je
propojit s daňovou slevou na dítě tak, aby stát nevyplácel podporu rodin přes dva velmi náročné
a drahé systémy. 

Komu pomůžeme:   samoživitelům a všem pracujícím rodinám s dětmi. 
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DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ

AUTOMATICKÝ VALORIZAČNÍ MECHANISMUS

PŘÍDAVEK NA KAŽDÉ DÍTĚ 3000 KČ/MĚSÍC

Sociální demokraté navrhují zavést automatický valorizační 
mechanismus u všech nepojistných dávek, který zajistí plnění jejich 
základní funkce sociální ochrany v čase.

Pro ty rodiny, ve kterých alespoň jeden rodič pracuje, navrhujeme 
přídavek na dítě ve výši 3000 korun vyplácený každý měsíc (funguje 
v Německu a Polsku). Přídavky na dítě patří dítěti k zajištění jeho 
základních potřeb. Nesmí být chudinskou dávkou sloužící jen sociálně 
slabým. Dítě pro rodinu nesmí znamenat snížení životní úrovně proti 
bezdětným. Navíc je potřeba je propojit s daňovou slevou na dítě tak, 
aby stát nevyplácel podporu rodin přes dva velmi náročné a drahé 
systémy.

Komu pomůžeme:  samoživitelům 
a všem pracujícím rodinám s dětmi



STABILIZACE ÚŘADŮ PRÁCE

Na bedrech zaměstnanců úřadů práce leží čím dál více agendy (covidová podpora, uprchlíci z
Ukrajiny). Jejich platové ohodnocení je tak mizerné, že řada z nich má sama nárok na některé z

dávek podpory (např. příspěvek na bydlení, které ÚP také administrují). Místo podpory jsou
úřednící pod palbou vládních politiků, označováni za zbytečné a líné. My s tímto absolutně

nesouhlasíme. Naopak je potřeba personálně Úřady práce posílit a navýšit mzdové prostředky. 
 .

Komu pomůžeme:   zaměstnancům ÚP a všem občanům, kteří
jeho služeb využívají či v budoucnu mohou využít. 
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DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ

STABILIZACE ÚŘADŮ PRÁCE

Na bedrech zaměstnanců úřadů práce leží čím dál více agendy 
(covidová podpora, uprchlíci z Ukrajiny). Jejich platové ohodnocení 
je tak mizerné, že řada z nich má sama nárok na některé z dávek 
podpory (např. příspěvek na bydlení, který ÚP také administrují). 
Místo podpory jsou úřednící pod palbou vládních politiků označováni 
za zbytečné a líné. My s tímto absolutně nesouhlasíme. Naopak je 
potřeba personálně Úřady práce posílit a navýšit mzdové prostředky.

Komu pomůžeme:  zaměstnancům ÚP  
a všem občanům, kteří jeho služeb 
využívají či v budoucnu mohou využít



Uvědomujeme si, že ochrana sociálního smíru a pomoc českým domácnostem něco stojí. Na
rozdíl od vládních stran však od počátku říkáme, že je zapotřebí navýšit příjmy státního
rozpočtu. Ideálně skrze změny v daňových systémech. Zásadní pro nás je, aby tuto krizi
nezaplatili ti, kteří již toho na bedrech nesou příliš mnoho - střední třída a pracující. 
Proto naši odborníci provedli analýzu sektorů, kterým se v době covidu i v dnešní krizi daří. A tyto
navrhujeme zdanit. Přesně po vzoru západních zemí. 

ZAVEDENÍ BANKOVNÍ DANĚ

0,05 % do 50 mld. Kč;
0,1 % mezi 50 a 100 mld. Kč;
0,2 % mezi 100 a 300 mld. Kč;
0,3 % nad 300 mld. Kč.

Finanční služby bank nepodléhají kvůli nařízení EU DPH jako normální služby. Banky tak zcela
nepodléhají v ostatních odvětvích běžnému zdanění. Proto je legitimní hledat jiné nástroje pro
jejich zdanění.  V roce 2021 meziročně vzrostl čistý zisk v bankách o 23 miliard na více jak 70
miliard korun.
Návrh bankovní daně spočívá v zavedení čtyř sazeb progresivní daně vystupňované dle sumy
aktiv:

Výnos: 14 miliard 
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SYSTÉMOVÉ ZDROJE

Uvědomujeme si, že ochrana sociálního smíru a pomoc českým 
domácnostem něco stojí. Na rozdíl od vládních stran však od počátku 
říkáme, že je zapotřebí navýšit příjmy státního rozpočtu. Ideálně skrze 
změny v daňových systémech. Zásadní pro nás je, aby tuto krizi 
nezaplatili ti, kteří již toho na bedrech nesou příliš mnoho - střední třída  
a pracující. Proto naši odborníci provedli analýzu sektorů, kterým se  
v době covidu i v dnešní krizi daří. A tyto navrhujeme zdanit. Přesně po 
vzoru západních zemí.

ZAVEDENÍ BANKOVNÍ DANĚ

Finanční služby bank nepodléhají kvůli nařízení EU DPH jako normální 
služby. Banky tak zcela nepodléhají v ostatních odvětvích běžnému 
zdanění. Proto je legitimní hledat jiné nástroje pro jejich zdanění. V roce 
2021 meziročně vzrostl čistý zisk v bankách o 23 miliard na více jak 
70 miliard korun.
Návrh bankovní daně spočívá v zavedení čtyř sazeb progresivní daně 
vystupňované dle sumy aktiv:

0,05 % do 50 mld. Kč;
0,1 % mezi 50 a 100 mld. Kč;
0,2 % mezi 100 a 300 mld. Kč;
0,3 % nad 300 mld. Kč.

Výnos: 14 miliard Kč



ZAVEDENÍ DIGITÁLNÍ DANĚ

Navrhujeme zavést digitální daň ve výši 7 %.

Výnos: až 5 miliard Kč ročně 

ZAVEDENÍ PROGRESIVNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ 
PRÁVNICKÝCH OSOB

 14 % do 5 mil. Kč ročně;
 19 % mezi 5 a 100 mil. Kč;
 a 24 % nad 100 mil. Kč.

Návrh sociální demokracie  spočívá v zavedení tří sazeb progresivní daně vystupňované dle
výše zisku

Výnos: 12,1 miliard Kč 
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 14 % do 5 mil. Kč ročně;
 19 % mezi 5 a 100 mil. Kč;
 a 24 % nad 100 mil. Kč.
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výše zisku

Výnos: 12,1 miliard Kč 
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ZAVEDENÍ DIGITÁLNÍ DANĚ

ZAVEDENÍ PROGRESIVNÍ DANĚ 
Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Navrhujeme zavést digitální daň ve výši 7 %.

Návrh sociální demokracie spočívá  
v zavedení tří sazeb progresivní daně 
vystupňované dle výše zisku:

Výnos: až 5 miliard Kč ročně

14 % do 5 mil. Kč ročně; 
19 % mezi 5 a 100 mil. Kč; 
a 24 % nad 100 mil. Kč.

Výnos: 12,1 miliard Kč ročně



ZASTROPOVÁNÍ ODPISŮ
 U LUXUSNÍCH AUTOMOBILŮ

Obrovským tématem pro diskuzi je odpočet DPH pro firmy na nákup luxusních
automobilů. Vzhledem k tomu, že jsme součástí Evropské unie, nemůžeme do tohoto
systému jednoduše zasáhnout. Cesta úpravy nelze tedy realizovat přes daňové slevy, lze
ovšem jít přes systém odpisů. Dlouhodobě nesouhlasíme s tím, aby si firmy snižovaly
daňový základ skrze odpisování luxusních automobilů. Máme zásadní výhrady ke
zneužívání daňových zákonů na straně firem snižující příjmy státního i veřejných
rozpočtů. Chceme se proto zasadit, aby byly odpisy ze základu daně z příjmů u osobních
automobilů (loď, letadlo, motorka atd.) zastropovány na částce 1 (1,5) milion korun. 

Například v roce 2021 bylo registrováno 71 firemních Ferrari, 10 firemních
Maserati, 22 firemních Lamborghini a dokonce 248 firemních Porsche.

Výnos: zhruba 2,5 miliard Kč 
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SYSTÉMOVÉ ZDROJE

ZASTROPOVÁNÍ ODPISŮU 
LUXUSNÍCH AUTOMOBILŮ

Obrovským tématem pro diskuzi je odpočet DPH pro firmy na nákup 
luxusních automobilů. Vzhledem k tomu, že jsme součástí Evropské 
unie, nemůžeme do tohoto systému jednoduše zasáhnout. Cesta 
úpravy nelze tedy realizovat přes daňové slevy, lze ovšem jít přes 
systém odpisů. Dlouhodobě nesouhlasíme s tím, aby si firmy snižovaly 
daňový základ skrze odpisování luxusních automobilů. Máme zásadní 
výhrady ke zneužívání daňových zákonů na straně firem snižující příjmy 
státního i veřejných rozpočtů. Chceme se proto zasadit, aby byly 
odpisy ze základu daně z příjmů u osobních automobilů (loď, letadlo, 
motorka atd.) zastropovány na částce 1 milion korun. 

Například v roce 2021 bylo registrováno 71 firemních Ferrari, 10 firemních 
Maserati, 22 firemních Lamborghini a dokonce 248 firemních Porsche.

Výnos: zhruba 2,5 miliard Kč ročně



ZVÝŠENÍ ÚHRAD ZA VYDOBYTÉ 
NEROSTY

Kvůli nízkým těžebním poplatkům si za období 2009–2017 vyplatily soukromé těžební
společnosti téměř 25 mld. Kč dividend svým majitelům z těžby hnědého uhlí (z toho 22
mld. Kč firmy bývalé MU Pavla Tykače své mateřské firmě v daňovém ráji na Kypru)

Zvýšením poplatků na 10 % tržní ceny (maximum dle horního
zákona) by stát/obce získaly: 15 mld. Kč navíc (z toho 11,25 mld.

Kč pro obce – 3,75 mld. Kč pro stát) 

PŘIHLÁŠENÍ SE K BOJI PROTI DAŇOVÝM RÁJŮM

Jedním z kroků, jež může na mezinárodní úrovni bojovat alespoň částečně proti odlivu
kapitálu před daněním mimo ČR, je aktivní přihlášení se ke směrnicím CCTB a CCCTB. 
Přijetí tohoto návrhu by zvýšilo České republice příjmy z výběru daní.

Výnos: až 6 miliard ročně 
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ZVÝŠENÍ ÚHRAD ZA VYDOBYTÉ NEROSTY

PŘIHLÁŠENÍ SE K BOJI PROTI DAŇOVÝM RÁJŮM

Kvůli nízkým těžebním poplatkům si za 
období 2009–2017 vyplatily soukromé 
těžební společnosti téměř 25 mld. Kč 
dividend svým majitelům z těžby hnědého 
uhlí (z toho 22 mld. Kč firmy bývalé MU Pavla 
Tykače své mateřské firmě v daňovém ráji na 
Kypru).

Jedním z kroků, jež může na mezinárodní úrovni bojovat alespoň 
částečně proti odlivu kapitálu před daněním mimo ČR, je aktivní 
přihlášení se ke směrnicím CCTB a CCCTB. Přijetí tohoto návrhu by 
zvýšilo České republice příjmy z výběru daní.

Výnos: až 6 miliard Kč ročně

Zvýšením poplatků na 10 % tržní ceny (maximum dle 
horníhozákona) by stát/obce získaly: 15 mld. Kč navíc 
(z toho 11,25 mld.Kč pro obce – 3,75 mld. Kč pro stát)



VYUŽITÍ DIVIDEND ČEZ

Skupina ČEZ, ve které vlastní 70% český stát, vydělala za první čtvrtletí tohoto roku
rekordních 26,7 miliard korun. Příčinou je i drastický růst cen komodit na
velkoobchodních trzích.  Představenstvo ČEZ si vyplatí na odměnách 135 milionů Kč. 

Příští rok bude pravděpodobně vyplacena nejvyšší dividenda v historii ČEZu, přičemž
stát by mohl získat kolem 27 miliard Kč. Navrhujeme část těchto prostředků investovat do
podpory českých domácností - viz. konkrétní návrhy na předchozích stránkách. 

MIMOŘÁDNÉ ZDROJE

DAŇ ZE ZISKŮ ENERGETICKÝCH FIREM

Po vzoru Velké Británie, která zavede mimořádnou 25% daň ze zisků ropných a
plynárenských společností, navrhujeme obdobné opatření pro tuzemské energetické
firmy. Získané prostředky by měl stát opět investovat do pomoci lidem.
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MIMOŘÁDNÉ ZDROJE

VYUŽITÍ DIVIDEND ČEZ

Skupina ČEZ, ve které vlastní 70 % 
český stát, vydělala za první čtvrtletí 
tohoto roku rekordních 26,7 miliard korun. 
Příčinou je i drastický růst cen komodit na 
velkoobchodních trzích. Představenstvo ČEZ 
si vyplatí na odměnách 135 milionů Kč. 

Příští rok bude pravděpodobně vyplacena 
nejvyšší dividenda v historii ČEZu, přičemž 
stát by mohl získat kolem 27 miliard Kč. 
Navrhujeme část těchto prostředků 
investovat do podpory českých domácností 
- viz. konkrétní návrhy na předchozích 
stránkách.

DAŇ ZE ZISKŮ ENERGETICKÝCH FIREM

Po vzoru Velké Británie, která zavede mimořádnou 25% daň ze zisků 
ropných a plynárenských společností, navrhujeme obdobné opatření 
pro tuzemské energetické firmy. Získané prostředky by měl stát opět 
investovat do pomoci lidem.



Zadavatel/zpracovatel: ČSSD

Česká strana sociálně demokratická
Hybernská 7, Praha 1

 www.csssd.cz
www.facebook.com/cssdcz

www.twitter.com/CSSD


