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Kam jdou moje daně?
Drahý sluha, zlý pán. Den daňové svobody připadá tento rok na 19. června. Znamená to, že do
tohoto data včetně pracujeme čistě pro stát, teprve zbytek roku pak na sebe. Bez mála polovinu toho,
co vyděláváme, odevzdáváme státu formou daní z příjmu, sociálních odvodů, zdravotního pojištění,
DPH, spotřební daně atd. Víme vůbec, jak s našimi penězi stát hospodaří? Je dobrým nebo drahým
sluhou? Zvažte sami – např. Karel si při hrubém měsíčním příjmu 15.000,- Kč služby státu „kupuje“
za 7.283,- Kč měsíčně. Nedává totiž státu jen rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou (cca 2.600,-), ale
další daně jako DPH ze všeho, co kupuje, nebo třeba nemalou spotřební daň při nákupu pohonných
hmot.
Solidarita. Největší položkou jsou výdaje na sociální politiku (Ministerstvo práce a sociálních
věcí) – cca 2.300,- Kč jde na důchody a jiné sociální dávky. Jen to podtrhuje nutnost penzijní reformy,
na zachování si své životní úrovně v důchodu by totiž Karlovi postačovalo dávat si stranou cca
desetinu svého čistého příjmu, tj. o téměř tisíc korun měsíčně méně, než co stát na důchody z Karlem
vydělaných peněz spotřebovává. Dobrá zpráva je, že ostatní ministerstva už tak krvežíznivá nejsou.
Zbylých 13 ministerstev si z Karlových peněz ukrojí dohromady pouhých 2.383,- Kč. Zdravotním
pojišťovnám stačí kupodivu málo – cca 750,- Kč měsíčně. Zato obce a kraje dostávají celkem 900,- Kč
měsíčně.
Vysoké platy poslanců? Představte si, že by si poslanci odhlasovali snížení platů na polovinu.
Tušíte, jak by se to projevilo v Karlově peněžence? Dobrý pocit by asi byl silnější než finanční efekt –
na své poslance totiž Karel měsíčně přispívá pouhých 5,37 Kč, takže snížením platů poslanců by si na
jedno pivo našetřil až za rok. Senátoři ho vyjdou dokonce jen na 2,39 Kč. Když sečteme náklady na
poslance, senátory, vládu i kancelář prezidenta republiky, dostaneme se na 12,85 Kč, samotný Český
úřad zeměměřický a katastrální sponzoruje Karel přitom 16 Kč měsíčně. Platy poslanců nebo senátorů
se tak nejeví jako zásadní problém, spíše jde o to, nakolik efektivně nakládají s těmi ostatními penězi,
které ve veřejných rozpočtech jsou.
Dlužím, dlužíš, dlužíme. Nejhorší na závěr. I kdyby se Karel celý život úspěšně a zodpovědně
vyhýbal všem půjčkám a úvěrům, přesto je dlužníkem. 230,- Kč je „Karlova měsíční splátka“, kterou
snižuje náš veřejný dluh. Smutným faktem navíc je, že tato splátka nestačí – zatímco celkový dluh
narůstá tempem 4.111,- Kč za vteřinu, hrubý domácí produkt roste jen o 2.656,- Kč za vteřinu a každý
z nás (Karla, jeho babičku nebo jeho novorozené dítě nevyjímaje) už aktuálně dluží 151.243,- Kč.

Zajímá Vás, jak zaplatit méně na daních, případně získat od státu něco zpět formou daňových úlev či
státních subvencí? Neváhejte se na nás obrátit v našich kancelářích společnosti Partners na náměstí
Českého ráje 4, nad Galerií Granát v Turnově.
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