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Fiskalizace dětských dávek v 18 zemích OECD

Pramen: Ferrarini a kol. (2012)

Univerzální přídavky na děti

Daňový odpočet 
Slevy na dani
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Dětské dávky v 18 zemích OECD v roce 2005

• Univerzální přídavky na děti: Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Irsko, Rakousko, 
Francie, Nizozemsko, Velká Británie 

• Testované přídavky na děti: Japonsko, (Česko)

• Zaměstnanecké přídavky na děti: Japonsko 

• Daňové odpočty (child tax allowance): Francie, Itálie, Japonsko, Švýcarsko, USA 
• Dříve nejčastější systém 

• Sleva na dani (child tax credit): USA, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Švýcarsko, 
Velká Británie, Belgie, Itálie, Nizozemsko, Rakousko, Německo (??), (Česko) 

• 9 z 11 zemí: test slevy na dani na příjem

• Diferenciace pojistného podle počtu dětí (child tax rebate): Německo /sociální 
pojištění dlouhodobé péče: pojistné pro bezdětné zaměstnance: + 0,275 % ze 
mzdy; 2015/
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Přechod od univerzálních přídavků na děti    
k selektivním slevám na dani ?

Pramen: Nelson (Swedish Institute for Social research)
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Vývoj struktury dětských dávek: úplná rodina           
se 2 dětmi, 1 živitel (ø 18 zemí OECD, 1960-2005)

% z ø čisté mzdy

Univerzální přídavky na děti

Slevy na dani

Daňový odpočet 

Zaměstnanecké systémy
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Historické liberální modely zdanění  
osobních příjmů 
• Původní liberální model: příjmy nelze přímo zjišťovat, jen nepřímo 

odhadovat 
• Daň z osobních příjmů v rámci soustavy výnosových daní (výjimka, malý 

význam)
• Žádné dětské dávky (děti = soukromá záležitost)

• Klasický liberální model
• Edinburghské pravidlo: leave them as you find them
• Proporcionální (rovná) daň z příjmů, bez odpočtů a slev: D = x % * P

• Příklad: české sociální a zdravotní pojistné 2007: D = 47,5 % * P 
• Výdělkový strop nebyl 

• Žádné dětské dávky (děti = soukromá záležitost) 
• (Místní) sociální pomoc, charita
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Moderní liberální model zdanění         
osobních příjmů a přídavků na děti
• Progresívní daň z (osobních) příjmů: respektování sociálních tlaků 

• Velká Británie 2015/16: základní sazba 20 % (příjem do 31 785 £), vyšší sazba 40 % (31 786 –
150 000 £), dodatečná sazba 45 % (přes 150 000 £)

• Nezdaňovaná částka příjmu (personal allowance) při příjmu do 100 000 £ ročně

• Rodina a děti: fiskální podpora chudých rodin  
• Testovaná dávka pro potřebné děti nebo rodiny 
• Daňový odpočet (odpočet od základu daně z příjmů)

• Velká Británie: poprvé již 1798 – 1805, od 1909:  daňová progrese, odpočet závislý na věku 
dětí, od 1 . dítěte, zrušení odpočtu koncem 70. let

• Slevy na dani – tlak na zaměstnanost 
• Velká Británie: Child Tax Credit, Working Tax Credit od 2003, testované na příjem, poměrně 

složitá konstrukce 
• Nízké univerzální přídavky na děti: úhrada existenčního minima (Beveridge)  

• Velká Británie po 2. světové válce: od 2. dítěte, dnes od 1 dítěte (20,70 £ týdně), 2. a další 
dítě: 13,70 £

• Přídavky na děti a slevy na dani z příjmů představovaly asi 17 % ø čisté mzdy (2005) = nadprůměr
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Velká Británie: vývoj struktury a relativní výše 
rodinných dávek (% průměrné čisté mzdy)

Slevy na dani (testované)

Přídavky na děti

Pramen: Ferrarini a kol. (2012)

Úplná rodina se 2 dětmi, 1 živitel 
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Konzervativní model zdanění 
osobních příjmů 
• Rodina (s tradiční dělbou práce) – zásadní význam 

• Společné zdanění manželů: opce 

• Pojistné na sociální pojištění s výdělkovým stropem (do 200 % PM) 
• „Společné sociální pojištění“: nesmysl

• Progresívní daň z osobních příjmů (zásada platební schopnosti)
• Německo: jednotlivec: příjem nad 8 400 € zdaněn 7 % (vč. solidární přirážky a církevní 

daně), nad 8 500 € mezní sazby od 16 % do 48 %, manželé: dvojnásobek hranic
• Německý ústavní soud: daňové osvobození existenčního minima dítěte lze realizovat 

také formou přídavků na děti (podporu rodin s dětmi představuje pouze ta část 
přídavků na děti, která převyšuje odpočitatelnou položku)

• Německo: opční systém: daňový odpočet 7 008 € na dítě, nebo přídavek na dítě 2 208 €
• Přídavky na děti jsou vyšší než efekt odpočitatelné položky u rodin s nižšími a středními příjmy

• Většina rodin bere přídavky na děti

• Další odpočty od základu daně z osobních příjmů ve velkém počtu a rozsahu  
• Odpočitatelné položky neoslabují podněty k práci
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Německé přídavky na děti a dětská přirážka

• Dětská přirážka (Kinderzuschlag) – k přídavkům na děti
• Pro rodiny s nízkými příjmy – testovaná dávka

• Ochránit rodiny před pádem do sociální sítě (Hartz-IV)

• Rodiče schopni pokrýt své základní potřeby, nikoliv však již potřeby svých dětí 

• Dávka činí maximálně 140 € na každé dítě žijící v rodině 

Pořadí dítěte Přídavek na dítě (€ měsíčně)

1. 184 

2. 184 

3. 190 

4. a další dítě 215 
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Německo: vývoj struktury a relativní výše 
rodinných dávek (% průměrné čisté mzdy)

Daňový odpočet nebo přídavky na děti (opce)

Přídavky na děti

Daňový odpočet

Úplná rodina se 2 dětmi, 1 živitel 
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Německo: alimenty na dítě 2015 v závislosti 
na čistém příjmu povinného a věku dítěte 

Čistý příjem 0-5 let 6-11 let 12-17 let od 18 let

do 1500 317 364 426 488

1501-1900 333 383 448 513

1901-2300 349 401 469 537

2301-2700 365 419 490 562

2701-3100 381 437 512 586

3101-3500 406 466 546 625

3501-3900 432 496 580 664

3901-4300 457 525 614 703

4301-4700 482 554 648 742

4701-5100 508 583 682 781

od 5100 Individuální posouzení případu Individuální posouzení případu
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Sociálně-demokratický model 
univerzálních přídavků na děti
• Sociálně-demokratický (univerzalistický) sociální model: rovné šance 

pro každého, nezávisle na rodině i trhu
• Bez ohledu na předchozí příjmy, příspěvky nebo výkony 

• Rodina se 2 výdělečnými rodiči (dual earner model) 

• Relativně vysoká úroveň univerzálních dávek a služeb, kombinace s dávkami 
závislými na výdělku pro ekonomicky aktivní

• Sociální investování (přínos pro zaměstnanost a růst) 

• Zabezpečení veřejných služeb pro rodiny s dětmi je důležitější než 
peněžité dávky  

• Univerzální přídavky na děti, daňové odpočty a slevy: ne! 
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Univerzální přídavky na děti ve Švédsku         
a v Dánsku (% průměrné čisté mzdy)
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Švédsko: přídavky na děti                                  
a poplatky v předškolních zařízeních
• Univerzální přídavek na dítě 1 050 Kr. měsíčně

• Příplatek pro velkou rodinu Celkem 
• 2 děti 150 Kr. 2 250 Kr.

• 3 děti 604 Kr. 3 754 Kr.

• 4 děti 1 614 Kr. 5 814 Kr.

• 5 dětí 2 864 Kr. 8 114 Kr.

• Poplatky v předškolních zařízeních 
• Poplatky hradí v průměru 7 % nákladů předškolních zařízení 

• Poplatek je přímo úměrný příjmům rodičů a nepřímo úměrný počtu dětí v rodině 
• Poplatek činí až 3 % měsíčních příjmů rodiny 

• Maximální poplatek: 1 260 Kr. měsíčně
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Sociálně-demokratický model zdanění příjmů

• Progresívní daň z osobních příjmů bez odpočitatelných položek a           
bez slev na dani 

• Pojistné na univerzální sociální pojištění platí výhradně 
zaměstnavatelé 

• Kapitálové příjmy: samostatná proporcionální daň z kapitálových 
příjmů 

• „Duální“ zdanění příjmů (dual income tax system): Dánsko, Finsko, Norsko, 
Švédsko (všude od počátku 90. let 20. století)  

• Dávky sociálního pojištění plně zdaněny 

• Vysoká vykazovaná daňová kvóta a sociální kvóta 
• Vysoká transparentnost!
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Švédsko: zdanění osobních příjmů

• Zdanění kapitálových příjmů: 30 %

• Zdanění pracovních příjmů: státní a municipální (vč. regionálního)
• Municipální zdanění: diferencované sazby, průměrná sazba cca 32 % (28-35 %) 

• Státní daň: klouzavě progresívní sazby 
• 0 %

• 20 % (příjem 430 201 – 591 600 Kr. ročně)

• 25 %  

• Sleva na dani: zaplacený příspěvek na starobní pojištění NDC (7 % ze mzdy) 

• Sleva na dani na poplatníka (?)

• Ø hrubá mzda 2014: cca 408 000 Kr. 
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Neoliberální model zdanění příjmů 

• Rodina a děti = soukromý problém 
• Výrazně testovaná sleva na dani pro rodiny s dětmi 

• Sociální zabezpečení privatizováno 
• Superhrubá mzda – zaměstnavatel neplatí žádné příspěvky na soukromé zabezpečení 

zaměstnanců 
• Příspěvky platí výhradně zaměstnanci, odpočet od základu daně z příjmů 

• Spotřeba je nejlepší mírou platební schopnosb → 
• Kapitálové příjmy nezdaňovat 
• Zdaňovat příjmy po odpočtu úspor (vč. penzijního spoření) 

• Dávky soukromého pojištění či spoření plně zdaněny 

• Nízká vykazovaná daňová kvóta a sociální kvóta 
• Podstatná část sociálních výdajů skryta v daňových výdajích
• Záporná daň z příjmů (projekty) 

• Rovná daň (proporcionální sazba daně z příjmů)  
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Rodinné daňové odpočty a slevy v USA             
a v Austrálii (% průměrné čisté mzdy)
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Daňový odpočet

Slevy na dani
Slevy na dani

Úplná rodina se 2 dětmi, 1 živitel 



Komunistický model zdanění osobních příjmů 
a dětských dávek

• Komunistický model: stát bez daní a bez sociálního pojištění 
• Odvody čistého důchodu ze státních podniků:

• Daň z obratu (ideálně: rozdílová daň z obratu) 

• Odvody ze zisku (ideálně: individualizované)

• Vyhlášení programu zrušení daně ze mzdy při nástupu k budování komunistické 
společnosti 

• Закон СССР (7 мая 1960) «Об отмене налогов с заработной платы рабочих и 
служащих» (Хрущев)

• Praxe komunistických zemí: 
• Zrušení pojistného placeného zaměstnanci, zahrnutí do daně ze mzdy 

• Podstatné omezení „pojistného“ placeného podniky (opačný trend: perestrojka) 

• Podpora rodin s dětmi: zejména přídavky na děti, příp. i vyšší zdanění bezdětných
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Vývoj dětských dávek v Česku (úplná rodina 
se 2 dětmi ve věku 2 a 7 let, 1 živitel)
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Česko: zvláštní konstrukce dětských dávek ?!?

• Testovaný přídavek na dítě od 2010: rodinný příjem < 2,4 * ŽM
• Diferenciace podle věku dítěte:

• do 6 let 500 Kč (měsíčně)
• 6 – 15 let 610 Kč 
• 15 – 26 let 700 Kč

• Netestovaná sleva na dani na děti („daňové zvýhodnění na vyživované dítě“) 
• Refundovatelná sleva na dani, možný „daňový bonus“
• Diferenciace podle pořadí dítěte (1 117 Kč, 1317 Kč, 1417 Kč měsíčně) 
• Slevy na dani jsou podstatně vyšší než přídavky na děti
• Podmínka: minimální roční příjem ve výši 6 * minimální mzda 
• Nárok na slevu nemají nepracující důchodci a OSVČ (diskriminace, neústavnost)

• Diferenciace pojistného na důchodové pojištění podle počtu vyživovaných dětí 
– pokus o nesystémovou deformaci  

• Propopulační politika se dělá jinak: nárok na školku a jesle (téměř) zdarma
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Zdanění příjmů a univerzální přídavky na děti 
ve Francii (2015)

• Progresívní daň z příjmů: splitting rodinného příjmu na „hlavu“ 
• První 2 děti se započítají koeficientem 0,5 

• Přídavky na děti: 1 dítě: 0, 2 děti: 129,35 €, každé další dítě: + 165,70 €
měsíčně 

• Thévenon: Francie je blíže nordickým zemím, než kontinentální Evropě

Pásmo (€) Sazba

do 9 690 0 %

9 691 – 26 764 14 %

26 765 – 71 754 30 %

71 755 – 151 956 41 %

nad 151 956 45 %
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Francie: vývoj struktury a relativní výše 
rodinných dávek (% průměrné čisté mzdy)

Přídavky na děti

Úplná rodina se 2 dětmi 
ve věku 2 a 7 let, 1 živitel 
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Závěry 

• Fiskalizace dětských dávek bývá spojena s rostoucím využíváním testovaných 
slev na dani za děti 

• Univerzální přídavky na děti stále převažují nad testovanými slevami na dani 
• Konzervativní model se opírá o daňové odpočty v kombinaci s přídavky na 

děti 
• Sociálně-demokratický model využívá univerzální přídavky na děti 
• Liberální a neoliberální systémy nemusí být spojeny s nízkými přímými či 

nepřímými veřejnými výdaji 
• Český systém dětských dávek nemá jasnou koncepci, návrh na diferenciaci 

pojistného na důchodové pojištění podle počtu dětí je nesystémový 
• Pronatalitní politika se opírá primárně o služby (právo na školku, jesle na 

minimální cenu), nikoliv o daňové odpočty či jiné dětské peněžité dávky
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Děkuji za pozornost

jaroslav.vostatek@vsfs.cz

jvostatek@volny.cz
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