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1. ÚVOD 

V současné době je v České republice připravována daňová a sociální reforma. 

Jedním z hlavních kroků daňové reformy má být snížení daně z příjmů fyzických osob. 

Vláda hodlá zavést rovnou daň. Podle slov ministra financí na ní vydělají všichni 

poplatníci, nejvíc ale vysokopříjmové skupiny. Nejméně na změně pak získají lidé se 

středními příjmy. Druhou změnou, která je připravována, je zvyšování sazeb daní na 

energie jako součást zamýšlené koncepce ekologické daňové reformy. Zejména členové 

Strany zelených stojí za touto myšlenou a veřejně ji obhajují. 

Daňová problematika je denně probírána v televizních i rozhlasových diskusích. 

Objevují se dokonce názory, že daně by měly být minimální, ba dokonce nulové. Při 

nulovém odvádění daní by ovšem lidé stěží mohli pobírat od státu důchody a ostatní 

sociální dávky, museli by nějakým jiným způsobem financovat například policii, školství, 

soudy a celý státní aparát. Stručně řečeno, bez výběru jakýchkoli daní by normální život 

musel fungovat úplně jinak. Jak? O tom se zatím žádný kritik konkrétněji nevyjádřil. 

Nikdo totiž nezpochybňuje, že nějaké daně by se platit měly. Polemizuje se o tom 

jaké a jak vysoké by měly být. Jak upravit daňový systém, aby byl přijatelný pro všechny? 

Co se má změnit v současné daňové struktuře? 

Zastánci plánovaných reforem argumentují, že jedním z jejich cílů je zvýšení 

přehlednosti daní, dále zjednodušení daňových zákonů a v neposlední řadě také posílení 

spravedlnosti zdanění v rámci společnosti. 

Termín spravedlnosti všeobecně je velmi často také zmiňován v tisku a v televizi. 

Mluví se o spravedlnosti ve spojení s válečnými tématy, při vynášení rozsudků, ale i 

v prostých vztazích mezi lidmi. Moderní společnosti se postupně dostaly na takovou 

úroveň vyspělosti a vzájemné závislosti, že jsou nuceny spolu oboustranně kooperovat 

a spolupracovat. Při zachování národní suverenity a při integračních procesech, 

probíhajících v posledních desetiletích, je jasné, že se otázkám spravedlnosti dostává 

mimořádného postavení v politických diskusích. Řeší se problém, zda jsou státy 

rovnocennými partnery nebo zda se má zohledňovat při rozhodování jejich velikost. Hledá 

se odpověď na otázku, zda je možno v rozhodovacích procesech použít právo veta. Mohlo 

by totiž dojít k situaci, kdy malý stát znemožní přijetí usnesení většiny. Jak vidíme, úkol 

státníků ve snaze hledání všeobecného dobra je nelehký. 
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Spravedlnost má vždy své místo ve společném životě lidí, je neodmyslitelně spjata 

s nějakým sociálním uskupením, ať už se jedná o rodinu nebo celý národ. Téměř by se dalo 

říci, že společenství je nositelem spravedlnosti. 

Spravedlnost jako základ solidarity nesmí chybět v rozhodování žádného jedince. 

Ve společném lidském soužití je spravedlnost jednou z nejpodstatnějších vlastností, 

naprosto nezbytná pro správné fungování mezilidských vztahů. V životě člověka není 

nejdůležitější individuální způsob bytí, nýbrž vztah k ostatním členům společnosti. 

Spravedlnost dále pomáhá utvářet poměry mezi lidmi, kteří jsou si navzájem cizí. 

1.1 Cíl práce 

Právě připravované změny veřejných financí způsobily, že jsou často diskutována 

jednotlivá připravovaná opatření. Málokdy se ovšem mluví o teoretických základech 

spravedlivého zdanění, o jednotlivých teoriích spravedlnosti. Jaké vlastnosti by měl 

splňovat daňový systém? Jak najít optimální daň? 

Cílem této práce je pokusit se odpovědět na tyto otázky. Na základě dvou teorií 

spravedlnosti budu diskutovat některé prvky zdanění obecně, ale také možné reformy 

české daňové soustavy. 
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1.2 Celkový rozvrh práce 

Práce je rozdělena na tři hlavní části. Po úvodní kapitole následuje kapitola 

pojednávající o daních, o tom, jak daně vznikaly, jaké jsou funkce daní. Uvedeme, jak se 

postupně formulovaly požadavky na strukturu daní a jaké vlastnosti by dobrý daňový 

systém měl splňovat. Jedním z hlavních požadavků je, aby daň, resp. daňový systém byl 

spravedlivý. 

Následovat bude kapitola věnující se právě spravedlnosti. Nejprve popíšu jednotlivé 

druhy spravedlnosti. Poté budou vyjmenovány některé teorii spravedlnosti, ze kterých jsem 

pro podrobnější diskusi zvolila teorii utilitaristickou a teorii spravedlnosti Johna Rawlse. 

Na základě principů křesťanské etiky se pokusím najít tu, která jim nejlépe odpovídá. Tato 

část nám má pomoci při náhledu na jednotlivé prvky daňového systému z pohledu 

spravedlnosti. 

Nakonec se podle poznatků z teorie spravedlnosti pokusím diskutovat a hodnotit 

daně a daňový systém České republiky. Než se začnu věnovat popisu a hodnocení 

navrhovaných reforem, pokusím se rozebrat některé charakteristiky daňového systému 

obecně, které se budu snažit zhodnotit ve světle diskutovaných teorií spravedlnosti. 
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2. O DANÍCH 

Daně jsou hlavním prostředkem, který je základem jakékoliv formy organizování 

lidské společnosti. Jsou prostředkem k tomu, aby stát mohl naplňovat své základní funkce. 

Funkce státu se obvykle dělí na: 

a) vnější funkci, která je zaměřena na okolní státy. Sem spadá zahraniční politika, 

zahraniční obchod, obrana státu; a 

b) vnitřní, kdy odpovídá za organizaci života ve státě. Plní funkci hospodářskou, 

sociální, kulturní, ochrannou, dbá na dodržování zákonů a ochranu občanů. 

Ekonomická a hospodářská funkce má zabezpečit dobré fungování ekonomiky 

státu, tak že se bude rozvíjet, udržovat míru nezaměstnanosti a inflace. 

K tomu, aby stát tyto funkce mohl plnit využívá svou daňovou politiku a tak 

získává prostřednictvím vybíraných daní od svých občanů potřebné finanční prostředky. 

2.1 Historie, vznik daní 

Daně vznikaly postupně. Již Bible poukazuje na to, že v tehdejší době byla 

odváděna část úrody, desátek pro účely přerozdělování a pro církev. Ve středověku byly 

daně součástí příjmu panovníka, ne ovšem hlavním zdrojem jeho příjmu. Existovala forma 

naturálního zdanění, kdy rolníci část týdne pracovali na majetku šlechty. V té době ještě 

daně nemusely mít peněžní podobu, lidé byli nuceni vzdát se svého volného času. Daně 

navíc nebyly vybírány pravidelně. 

Mezi středověkým systémem a daněmi, jak je známe dnes, existují dva primární 

rozdíly. Dříve se obyvatelé nemohli svobodně stěhovat od své vrchnosti a zvolit si, kde 

budou žít a podle jakého systému budou platit daně. Druhým rozdílem je skutečnost, že 

nevolníci museli pracovat na panské půdě a dnes je daně pouze nutí odevzdat část svých 

výdělků. Tak se mohou rozhodnout, zda budou platit méně v případě, že budou pracovat 

méně, čímž si vydělají i méně pro sebe. 
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Časem se daně monetizovaly a staly se pravidelnou platbou. Daň v dnešním slova 

smyslu je charakterizována svou pravidelností, vybírá se v pevně stanovených intervalech, 

např. ročně, měsíčně. Jedná se o nenávratnou platbu peněžního plněné. Postupně se utvářel 

komplexní systém daní a tím se formoval základ pro výslednou podobu dnešních daňových 

soustav. Hledaly se zákonné prostředky, jak donutit občany daně platit. S rozvojem 

společnosti se nerozvíjely jen daňové soustavy v jednotlivých zemích, ale začaly se 

formulovat také daňové teorie, a to jak v rámci filozofie, tak také v rámci teologie. Lidé 

začali hledat odpověď na otázku, zda jsou daně spravedlivé a zda jejich výběr lze 

ospravedlnit. 

Během 19. století se ve většině evropských zemí ustálil takový systém daní, kdy 

všichni odváděli relativně stejné daně. Teprve po 1. světové válce státy začaly prosazovat 

progresivní způsob zdanění jako důsledek rostoucích vládních výdajů. Tyto výdaje byly 

použity na úhradu válečných nákladů, ale také na sociální zabezpečení občanů. Navíc bylo 

zavedeno zdanění právnických osob – firem a do daňových soustav přibyly další sociální 

prvky, jako například daňové úlevy, nezdanitelné částky apod. Ve společnosti postupně 

začal převládat názor, že vyšší zdanění osob s vyššími příjmy je správnější, protože stejně 

nesníží společenské postavení plátců daně. Teprve později ekonomové1 naznačili, že 

vysoké daně jsou celkově neúčinné, protože se k jejich platbě hlásí méně lidí. 

Daňové kánony 

Ekonom Adam Smith již v osmnáctém století mluvil o tom, že je zapotřebí, že by 

stát mohl plnit výtečnou funkci a že by mohl občanům poskytovat veřejné statky2. Přestože 

byl liberalista a velký zastánce „neviditelné ruky trhu“, má podle Smithe stát zajistit nejen 

vnější obranu, ale také vnitřní pořádek a občanům poskytovat veřejné služby. Daně mají 

sloužit jako prostředek k financování těchto statků.  

Jako první vůbec navrhl ucelenou soustavu daňových principů, které jsou známé 

jako čtyři daňové kánony. Podle Smithe by při zdanění měla být dodržována tato pravidla: 

1. “V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje na správu státu tak, aby to 

co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně důchodu, kterého pod ochranou státu 

požívají” 

                                                 

1 Např. Arthur Laffer. 
2 Veřejný statek je takový statek, jehož spotřeba je nedělitelná (nelze ho rozdělit mezi spotřebitele, 

statek nelze zmenšit, spotřebou se nezmenšuje, můžou ho spotřebovávat všichni najednou) a nevylučitelná 
(nelze účinně zamezit jeho spotřebě). 
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2. “Daň, kterou má každý jednotlivec platit, by měla být stanovena přesně a nikoliv 

libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a suma, kterou má platit, to všechno by mělo 

být poplatníkovi a komukoliv jinému naprosto jasné” 

3. “Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým způsobem, kdy a jak se to 

poplatníkovi asi nejlépe hodí.” 

4. “Každá daň by měla být promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé platili co 

nejméně nad to, co ona daň skutečně přináší do státní pokladny”3  

První kánon vyjadřuje zásadu spravedlnosti. Poplatníci by měli od státu dostat 

služby odpovídající jejich platbě. Smith objasňuje tuto zásadu na příkladu pronájmu 

velkého panství mnoha nájemníkům. Jednotliví nájemci platí vrchnosti úhradu za výdaje 

související se spravováním daného panství. Podíl každého nájemce závisí na prospěchu, 

který sám získává. Důležité je, že mezi jednotlivými nájemci není činěn žádný rozdíl. 

Druhý princip, zásada určitosti, chrání poplatníka před tím, aby byl vystaven 

v nemilost výběrčím daní, jež by si libovolně diktovali podmínky a stanovovali výši 

odváděných daní. 

Další zásada zaručuje, aby byl daňový poplatník schopen dostát svým platebním 

povinnostem. Zásadu pohodlnosti placení přirovnává Smith k příkladu platby daně 

z nájemného, která je splatná v době placení nájemného, tedy když bude pronajímatel 

nejspíš schopen daň zaplatit. Tomuto principu odpovídá například současná daň z přidané 

hodnoty, která je placena ve chvíli, kdy je zboží kupováno. 

Zásada úspornosti (efektivnosti) v podstatě říká, že systém výběru i spravování 

daní musí být natolik efektivní, že vynaložené náklady na něj budou mnohem nižší, než 

kolik se na daní ve skutečnosti vybere.  

Přestože Smith formuloval svoje závěry před více než dvě stě lety, platí tyto 

principy stále a ekonomové i politikové dnešní doby by je jistě měly brát v potaz. Smith 

neskončil jen u těchto formulí, ale specifikoval taktéž čtyři zdroje neefektivnosti výběru 

daní.4 Neefektivnost nastává, když výběr daně vyžaduje práci mnoha úředníků, dále pokud 

daň brání podnikání a odrazuje plátce od určitých činností. Třetí případ neefektivnosti vidí 

v situaci, kdy neúměrně vysoké daně mohou dopadnout na nešťastníky tak, že je 

ekonomicky zničí, což má za následek, že daň již dále platit nebudou. Špatně uložená daň 

                                                 

3 SMITH Adam: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: SNPL, 1958, 392-394. 
4  Srov. KUBÁTOVÁ Květa: Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Publishing, 2003, 34. 
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je vlastně „pokušení, a za to, že podlehne, je poplatník potrestán“5. Jako poslední 

neefektivnost uvádí Smith, že vybírání daní, které je spojené s nepříjemnostmi, 

šikanováním a křivdou, je pro poplatníka vlastně totéž, jako by nesl další náklad.  

Na základě jeho daňových kánonů i popsaných zdrojů neefektivností jsou 

formovány základy daňové teorie používané i dnes. Principy, které formuloval platí i dnes, 

jednotlivá ekonomové a politici se liší pouze v tom, jak je chápou. 

2.2 Funkce daní 

V ekonomické teorii se obvykle uvádějí čtyři základní funkce daní: 

1. fiskální – prvotní funkcí daní je, aby naplnily státní rozpočet. Cílem výběru daní je 

zajistit dostatečný objem prostředků, aby stát mohl naplňovat cíle své politiky; 

2. alokační – tato funkce je důležitá v případech, kdy trh není schopen efektivně 

alokovat dané zdroje. Stát například prostřednictvím zdanění reguluje existenci 

monopolů; 

3. redistribuční – stát jako poskytovatel transferů a sociálních služeb prostřednictvím 

daní přesunuje část důchodů od bohatších k sociálně slabším občanům. Progresivní 

daně tak zmírňují relativní nerovnosti mezi jednotlivci. Tato funkce vychází 

z předpokladu, že počáteční rozložení důchodů a bohatství ve společnosti není 

spravedlivé a tržní mechanismy nemají způsob, jak toto napravit; 

4. stabilizační – daně jsou nástrojem, který slouží ke zmírnění výkyvů během 

hospodářského cyklu. 

Aby daně, resp. daňový systém mohl tyto funkce plnit, uvedeme níže obecné 

požadavky, které by daňová soustava měla respektovat. 

                                                 

5 Tamtéž, 34. 
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2.3 Požadavky na daňový systém 

1. Efektivnost – daňový systém by měl co nejméně narušovat alokační funkci trhu, 

daně by neměly ovlivňovat rozhodování a chování lidí. Čím více daně nutí jedince ke 

změně jejich chování, tím méně je daňový systém efektivní a daň jako taková neúčinná. 

Neefektivní je pokud dochází k distorzím tržních cen, substitucím a tím ke ztrátám užitku, 

které nejsou ničím kompenzovány. Efektivní je potom takový daňový systém, kdy takto 

vzniklé ztráty jsou co nejmenší. 

2. Transparentnost – systém daní by měl být natolik průhledný, že by mělo být 

zřejmé, kdo ve skutečnosti daň platí. Struktura daní by měla občanům poskytnout snadný 

přehled o tom, kolik a kam platí. Systém by měl reflektovat skutečné preference občanů. 

3. Administrativní jednoduchost – náklady na výběr daní, tedy náklady státní 

správy na organizaci daňového systému, evidenci daňových subjektů, daňovou kontrolu 

a vymáhání případných nedoplatků nesmí být vyšší než samotný daňový výnos. Daňový 

systém musí být relativně jednoduchý a snadno spravovatelný. Nepřímo by se mezi tyto 

náklady daly zahrnout také náklady vynaložené jednotlivci, např. náklady spojené 

s vedením účetnictví.  

4. Flexibilita – daňový systém musí umět pružně reagovat na změnu vnějších 

podmínek, musí být schopen přizpůsobit se fázi ekonomiky, ve které se země právě 

nachází.  

5. Spravedlnost – spravedlnost by měla odrážet fakt, že jsou zdaňovány různé 

skupiny obyvatelstva. Známe dvě rozdílná pojetí spravedlnosti: horizontální a vertikální. O 

horizontální spravedlnosti mluvíme v situaci, kdy je s jednotlivci shodnými ve všech 

podstatných aspektech zacházeno stejně. Na druhé straně princip vertikální spravedlnosti 

říká, že někteří lidé jsou schopni platit vyšší daně. Tito lidé by tedy měli platit vyšší daně. 

Problémem je, jak určit, o kolik více by měli lidé, kteří mají vyšší příjem nebo více 

majetku, platit, a jak posoudit, kdo si může dovolit platit více. Daňový systém ovšem musí 

být postaven na úzce pojatém vymezeni blahobytu, není s to postihnout celkovou úroveň 

spokojenosti člověka. To způsobuje, že každý daňový systém je nevyhnutelně 

nespravedlivý. 
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S požadavkem spravedlnosti úzce souvisí dva principy, které ekonomové 

v minulosti formulovali. Jedná se o princip prospěchu a princip platební schopnosti6. 

Princip prospěchu se spravedlivou výší vybíraných daní. Podle tohoto přístupu by měla 

být uvalena taková výše daně, která by byla úměrná prospěchu, který by jedinci měli 

z veřejných statků. Princip prospěchu je uplatňován v případech, kdy jsou daňové výnosy 

vázány na poskytované služby, většinou se jedná o poplatky. Tento princip jako jediný 

z principů spravedlnosti spojuje dohromady stránku příjmů a výdajů, a to jak veřejných, 

tak také individuálních poplatníků. Daně, které jsou zavedeny na základě principu 

prospěchu nemění nic na spravedlnosti distribuce. Oproti tomuto principu princip platební 

schopnosti odráží fakt, že by jedinci měli platit daně v závislosti na tom, jaká je jejich 

schopnost této daňové povinnosti dostát. Tyto a ještě další principy budou rozebrány 

později.  

                                                 

6 Srov. KUBÁTOVÁ: op. cit., 103. 
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3. O SPRAVEDLNOSTI 

Za klasické vymezení pojmu spravedlnosti přijalo mnoho autorů definici, kterou 

užívali již antičtí myslitelé Platón, či Aristoteles. Tato myšlenka se značně rozšířila díky 

Římu, jenž ji zahrnul do svého právního systému. Tuto definici je možno vyjádřit jedinou 

větou „suum cuique“, tedy „každému, co mu patří“. Pokud spravedlností chápeme vůli dát 

každému, co mu náleží, pak logicky před spravedlností předchází stav, kdy něco někomu 

patří nebo někdo má na něco právo. Právo je tedy předpokladem spravedlnosti, ale platí 

také, že právo je předmětem spravedlnosti. 

O spravedlnosti se mluví vždy v souvislosti se vztahem k druhému. Tím může být 

jedinec, několik jedinců nebo také celá společnost. Abychom mohli mluvit o spravedlnosti, 

musíme mít na zřeteli někoho jiného, jemuž náleží, co je jeho, nebo něco, k čemu máme 

určitý vztah. V podstatě celý lidský život je založen na tomto principu, kdy si v každé 

situaci dva subjekty navzájem různou formou dávají, co jim patří. Jinými slovy se pokaždé 

ocitá v tomto vzájemném vztahu jeden subjekt v pozici dlužníka a druhý v pozici věřitele. 

Vzhledem k množství vztahů, do kterých můžeme vstupovat, existuje samozřejmě mnoho 

úrovní dlužení. 

Spravedlnost jako ctnost vs. spravedlnost jako vlastnost institucí  

Spravedlnost patří mezi základní ctnosti spolu s rozumností, statečností 

a uměřeností.7 Jako ctnost však vyniká nad ostatními, Akvinský ji nazývá nejdokonalejší 

ctností. Vzhledem k tomu, že všechny zbývající ctnosti neurčují vztah jedinců navzájem, 

spravedlnost dosahuje jaksi vyššího stupně. Dále považuje spravedlnost za všeobecnou 

ctnost. Odvolává se na Aristotela, který uvádí, že „spravedlnost je každá ctnost“.8 

Obecně je ctnost trvalá dispozice konat dobro. Proto aby byl člověk spravedlivý, 

nestačí, aby vnitřně smýšlel dobře. Spravedlnost se totiž uskutečňuje převážně zevně. 

To plyne z povahy věci, protože ve spravedlnosti stojíme před někým, jemuž jsme 

dlužníkem. 

                                                 

7 Akvinský rozlišuje dvě roviny ctností. První jsou čtyři kardinální ctnosti – rozumnost, 
spravedlnost, statečnost a uměřenost. Ty se týkají člověka. Druhou rovinu tvoří tři Božské ctnosti – víra, 
naděje a láska.  

8 AKVINSKÝ Tomáš: Theologická summa (I-III), Olomouc: vydali Profesoři bohovědného učiliště 
řádu dominikánského v Olomouci, 1938, II-II 58,5. 
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Jak uvádí Sutor9, je „spravedlnost nejdůležitější mravní ctnost ve vzájemném 

lidském soužití. (…) Spravedlnost považujeme za naprosto nezbytnou pro naše vzájemné 

soužití.“ Dále ozřejmuje na tomto základě dva aspekty, a sice, že „nejdůležitější ctnost není 

ta, která se týká především mého individuálního způsobu života, nýbrž mého vztahu 

k bližním“10. Druhým aspektem varuje před nesprávným snižováním hodnoty spravedlnosti 

ve vztahu k lásce, kdy uvádí, že „spravedlnost není všechno a není nejvyšší formou 

lidských vztahů. Je však ve všech vztazích nepostradatelná.“11 

Na druhé straně proti pojetí spravedlnosti jako ctnosti stojí spravedlnost sociální, 

spravedlnost jakožto vlastnost institucí. Pod pojem sociální spravedlnosti je zahrnuta tzv. 

spravedlnost sociálních struktur a institucí. „Výklady o spravedlnosti jako ctnosti nelze 

oddělovat od otázky týkající se 'spravedlnosti' vnějších vztahů, tj. společenských struktur, 

rozdělování statků, platných zákonů a politického řádu.“12 Instituce ovšem nemůžou být 

spravedlivé ve stejném slova smyslu jako jsou spravedlivé konkrétní osoby. Jejich 

spravedlnost má jiná rozměr. „Poměry a řády (…) se však mohou s našimi představami 

o právu více či méně nebo vůbec ne shodovat a tato shoda se v současnosti označuje také 

jako spravedlnost.“13 

3.1 Druhy spravedlnosti 

Jak bylo řečeno výše, spravedlnost je těsně vázána na určitý vztah. Obecně by se 

veškeré vztahy, do nichž vstupujeme a ve kterých se nacházíme, daly rozčlenit do tří 

skupin. Jedná se o vztahy jedinců navzájem, vztah jedince k autoritě (např. státu nebo 

jinému sociálnímu uskupení) a vztah autority k jedinci. Ve vztahu nemusí vždy vystupovat 

jen dva sobě rovní jedinci, ale tím druhým partnerem může být například celá společnost 

nebo nějaká instituce.  

                                                 

9 SUTOR Bernard: Politická etika, Praha: Oikoymenh, 1996, 110. 
10 Tamtéž. 
11 Tamtéž, 111. 
12 Tamtéž, 119. 
13 Tamtéž. 
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Paralelně existují tři druhy spravedlnosti charakteristické pro jednotlivé vztahy 

nezbytné pro lidskou existenci: 

• spravedlnost vyrovnávající neboli směnná upravuje vztahy dvou sobě rovných 

jedinců, 

• spravedlnost podílná, přidělující – uspořádává vztah sociálního celku k jedinci, 

• spravedlnost legální, zákonná – kdy se usměrňuje vztah jedince k sociálnímu celku 

nebo k nějaké autoritě14. 

Tyto jednotlivé druhy spravedlnosti se od sebe navzájem liší podle toho, co se dluží 

a co je někdo povinen dát. Vždy se jedná o jiný subjekt, na který je spravedlnost vázána. I 

když je nositelem spravedlnosti pokaždé člověk, tedy jednotlivec, díváme se na něj 

v jednotlivých případech z různých pohledů. Jednou jako na partnera, jindy zase jako na 

podřízeného. Toto zjednodušení může být částečně zavádějící, proto bude lepší hovořit o 

třech dimenzích spravedlnosti. Lidská osobnost se ve své sociální stránce původně rozvíjí 

v soužití s druhými lidmi, ale k tomu jistě potřebuje společenský řád15. 

 Sociální celek   

                     Rozdělující                 Zákonná 

spravedlnost      spravedlnost 

 

Jednotlivec      Jednotlivec 

 Směnná spravedlnost 

Obrázek č. 1: Druhy spravedlnosti 
Zdroj: PIEPER Josef: O spravedlnosti, Řím: Křesťanská akademie, 1966, 42. 

 

3.1.1 Spravedlnost směnná 

Tento druh spravedlnosti je nejčastější v běžných vztazích mezi lidmi. Rovnost 

a rovnoprávnost jedinců je neomezeně naplněna jen u této formy. Tomáš Akvinský k tomu: 

                                                 

14 Akvinský dělí spravedlnost na všeobecnou a částečnou (zvláštní). Všeobecná spravedlnost je 
vlastně spravedlnost zákonná, částečnou spravedlnost dále dělí na směnnou a podílnou. Proto na některých 
místech mluví o dvojím druhu spravedlnosti. 

15 Srov. SUTOR, op. cit., 112. 
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„Spravedlnost může být úplně jen mezi těmi, kdo jsou úplně na stejném stupni; mezi těmi 

ale, kteří nestojí na úplně stejném stupni, nemůže být vůbec řeč o spravedlnosti.“16 

Pieper mluví o směnné spravedlnosti jako o „typickém způsobu spravedlnosti“17, 

neboť „ve vzájemných stycích lidí skutečně stojí jeden nezávisle vůči 'druhému'; to 

'k druhému' je zde plně uskutečněno – kdežto u obou ostatních základních vztahů 

jednotlivec stojí vždy vůči pojmu 'my'…“18 

S pojmem směnné spravedlnosti jsou spojeny termíny debita (dluhu) a restitutia 

(navrácení zpět). Při vykonávání této spravedlnosti musí být jednoznačně určeno debitum, 

jež vyplývá ze závazku. Podstata spravedlnosti směnné spočívá v restitutiu, navrácení.19 

Toto ovšem není „nic jiného, než že někoho znovu uvedeme do majetnictví a vlastnictví 

toho, co mu náleží.“20 V každé situaci, ve které má jeden druhému něco dát, a to i v rámci 

dobrovolných povinných vztahů, jako je například koupě, nájem nebo půjčka, je přítomno 

to „dát druhému, co mu patří“, tedy restitutio (náhrada). 

Akvinský ve spojením se směnnou spravedlností mluví o stavu prapůvodní 

rovnováhy, stavu společného lidského života. Vzhledem k tomu, že je tento stav 

opakovaně narušován, musí být neustále obnovován. Každý lidský čin poškozuje statickou 

rovnováhu a vytváří tak z lidí vzájemné dlužníky a věřitele. Celková rovnováha však 

nebude dosažena nikdy, je to nekonečný proces. Mezi lidmi není možné naplnit ideál 

spravedlnosti definitivně. 

3.1.2 Spravedlnost zákonná 

Protipólem rozdělující spravedlnosti je spravedlnost zákonů. Opět jde o vztah 

jednotlivce a sociálního celku. Sutor21 spojuje zákonnou spravedlnost s „ochotou občanů 

plnit své zákonem uložené povinnosti vůči obecnému dobru, která je založena na smyslu 

pro společné a ochotě přispívat k obecnému dobru alespoň prostřednictvím toho, co 

přikazuje zákon.“ Tato spravedlnost vede občany k tomu, aby respektovaly a dodržovaly 

zákony, plnily povinnosti z nich vyplývající. „Když se krácení daní považuje za kavalírský 

delikt, který praktikují a bagatelizují samotní političtí představitelé, když provinění proti 

ochraně životního prostředí jsou považována za mnohem méně závažná než běžná krádež, 

                                                 

16 AKVINSKÝ, op. cit., II-II 61,3. 
17 PIEPER Josef: O spravedlnosti, Řím: Křesťanská akademie, 1966, 43. 
18 Tamtéž. 
19 AKVINSKÝ, op. cit., II-II 62,1. 
20 Tamtéž. 
21 SUTOR, op. cit., 114. 
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když 'omezené poručování pravidel' a 'uplatnění síly ve sporné záležitosti' jsou zlehčovány 

a propagovány jako legitimní prostředky politických střetnutí, pak máme co činit 

s podkopáváním občanské ctnosti loajality.“22 

Zákonná spravedlnost je předpokladem k tomu, aby mohla být uskutečňována 

spravedlnost podílná. Proto loajalita občanů vůči autoritě hraje zásadní roli. Stát má 

prostředky k tomu, aby dokázal povinnosti uložené zákonem vymáhat. Ideálním případem 

by bylo, kdyby úcta k zákonům byla pro občany samozřejmostí. Z toho důvodu je 

nezbytné, aby zákony byly srozumitelné, včas připravené a odůvodněné. 

Spravedlnost zákonná se odlišuje od spravedlnosti směnné tím, že proti sobě nestojí 

navzájem rovnocenní partneři. Stát jako autorita má více prostředků, kterými může přinutit 

jedince podílet se na daném převodu. V případě zdanění například nejde o dobrovolnou 

směnu, ale liší se od ostatních transakcí tím, že účastníci jsou nuceni se takového transferu 

účastnit.  

3.1.3 Spravedlnost podílná, rozdělující 

Jedná se o spravedlnost ve vykonávání moci. Člověk nemá k sobě rovného 

partnera, nestojí proti jinému člověku či proti více lidem, ale stojí proti sociálnímu celku, 

autoritě. Na rozdíl od spravedlnosti směnné jednotlivcům náleží něco naprosto odlišným 

způsobem. Že se jedná o jinou dimenzi spravedlnosti si uvědomuje i Akvinský, který k 

tomu dodává, že „ obecné dobro obce a dobro jediné osoby se neliší pouze podle mnoho a 

málo, nýbrž podle tvarového rozdílu.“23 I přes tuto nerovnost je jedinec „v tomto poměru 

stranou, která má právo něco žádat; jemu něco náleží. …Sociální celek je strana, která je 

k něčemu zavázána – je vyššího řádu, a přece jen něčím povinna.“24 

 Při směnné spravedlnosti máme právo na něco rovnocenného, při rozdělující 

spravedlnosti máme nárok na část společných dober podle určité proporcionality. „Jiný 

vztah je celku k části, a tomuto vztahu se připodobňuje vztah toho, co je obecné 

jednotlivým osobám. A tento vztah řídí spravedlnost podílná, která rozděluje společné 

podle poměrnosti.“25 

                                                 

22 Tamtéž. 
23 AKVINSKÝ, op. cit., II-II 58, 7 ad 2. 
24 PIEPER, op. cit., 49. 
25 AKVINSKÝ, op. cit., II-II 61, 1. 
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3.2 Teorie spravedlnosti  

V této kapitole vymezíme některé teorie spravedlnosti, na základě kterých je možné 

hodnotit a posuzovat spravedlnost institucí, konkrétně velikosti a struktury daňového 

systému. Problém spočívá v nejasnosti pravidla, podle kterého má být v praxi distributivní 

spravedlnost aplikována. Kritéria spravedlivého rozdělování se nejeví jako něco jasného a 

evidentního. Problém spravedlnosti souvisí s problémem nalezení náležitých kritérií pro 

rozdělování. Jak stanovit tato kritéria, podle nichž má být posouzeno, co je a co není 

správné?  

První tři teorie bývají zařazovány mezi tzv. libetariánské. Společným znakem je 

tvrzení, že stát jako instituce by měl do ekonomiky zasahovat co nejméně. Důraz je přitom 

kladen na individuální práva občanů. Teorie většinou nehodnotí výsledek, ale hodnotí 

samotná pravidla (tedy zákony), na kterých je systém postaven a ze kterých vychází. 

1. Teorie minimálního státu 

Zastáncem této teorie je např. Robert Nozick, který tvrdí, že „minimální stát je 

nejrozsáhlejší stát, jenž může být ospravedlněn. Jakýkoli rozsáhlejší stát porušuje lidské 

práva.“26 Tato teorie by fungovala pouze při spravedlivém rozdělení bohatství ve 

společnosti, kde se nepočítá s dalším jeho přerozdělováním. Stát má vystupovat pouze jako 

jakýsi „strážce pravidel“, má stanovit vnitřní pravidla, zajistit vynucování dodržování 

uzavřených smluv a zabezpečit obranu navenek. Všichni lidé mají svá přirozená práva 

(právo na život, na majetek, bezpečnost…) a všechny ostatní práva a zákony jsou zbytečné. 

2. Jednomyslnost 

Podstatou této koncepce je tvrzení, že stát nebo jiný sociální celek může dělat vše, 

na čem se jednomyslně shodnou všichni jeho občané. Tato teorie se ovšem potýká 

s problémem praktické proveditelnosti. Správné je takové jednání, které je schváleno 

všemi. V reálném životě by existence práva veta pravděpodobně nedovolila přijmout 

jedinou normu.  

                                                 

26 NOZICK Robert, Distribuční spravedlnost, in: KIS János (ed.): Současná politická filozofie, 
Praha: Oikoymenh, 1997, 205–237, 205. 
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3. Evoluční teorie 

Tato teorie tvrdí, že každý jedinec má přirozená práva a ve společnosti se 

přirozenou evolucí vyvíjí ta pravidla, která by měla být dodatečně uzákoněna. Vzhledem 

k tomu, že v průběhu vývoje se udrží pouze taková pravidla, která budou respektována 

většinou a budou tolerována, nebude problém s jejich uzákoněním. Evolučním vývojem se 

pravidla sama vytříbí. Myšlenky můžeme najít např. u ekonoma F.A. Hayeka. 

Další tři koncepce – označovány jako liberální – hledají takové uspořádání pravidel 

ve společnosti, která by maximalizovala užitek. V těchto teoriích je na rozdíl od 

předchozích zdůrazňován výsledek před samotným pravidlem.  

4. Egalitarismus 

Koncept se snaží o snižování relativních rozdílů mezi jednotlivci (a to i za cenu 

toho, že si všichni pohorší). Při posuzování záleží na relativních rozdílech v užitcích. Tuto 

teorii nezajímají absolutní hodnoty, ale pracuje s relativními čísly. Tvrdí, že pro společnost 

je prospěšné, aby byly vyrovnány životní úrovně mezi jednotlivými občany. Tím dojde 

k odstranění napětí ve společnosti. Stát má daněmi a následně transfery minimalizovat 

rozdíl mezi nejchudšími a nejbohatšími.  

5. Utilitarismus 

Na základě utilitarismu se má stát snažit maximalizovat společný užitek. V případě, 

že je ztráta jednoho převážena zvýšením užitku jiného občana, je taková transakce správná. 

Celkově se tím zvýší společenský užitek. Dosažení maximální úrovně blahobytu má být 

cílem všech jednání. Mezi zakladatele patří Jeremy Bentham a jeho následovník John 

Stuart Mill.  

6. Rawlsismus 

Jak název napovídá, autorem této teorie je John Rawls. Na rozdíl od předchozích 

teorií nepracuje s užitky všech lidí ve společnosti, ale zajímá se jen o nejchudšího. Stát má 

podle něj maximalizovat užitek toho nejchudšího v společnosti i v situaci, že by došlo 

k poškození bohatších jedinců. Tato teorie souvisí s předpokladem, že člověk je od přírody 

averzní k riziku. 

Pro další hodnocení jsem zvolila právě dvě poslední teorie spravedlnosti, jejichž 

základy a hlavní principy podrobněji vysvětlím v další kapitole. 
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3.3 Teorie spravedlnosti: utilitarismus vs. rawlsismus 

V této části se budu věnovat dvěma teoriím spravedlnosti. První bude vycházet 

z utilitaristických myšlenek Jeremy Benthama a jeho následovníka Johna S. Milla. Druhá 

teorie spravedlnosti zachytí myšlenky Johna Rawlse. Tyto dvě teorie byly vybrány proto, 

že v ekonomii se nejčastěji používají „dvě společenské funkce užitku27: utilitaristická, kde 

se celkový užitek rovná součtu individuálních užitků, a rawlsovská, kde se společenský 

užitek rovná blahobytu nejchudšího člena společnosti“28. Vzhledem k tomu, že tématem 

této práce je spravedlnost ve zdanění, budu diskutovat níže právě tyto dvě teorie. 

3.3.1 Utilitarismus 

Utilitarismus je morální teorie, která se objevuje již v polovině osmnáctého 

století29. Mezi nejznámější přestavitele jsou zařazováni Angličané Jeremy Bentham a John 

Stuart Mill. 

Hlavní myšlenkou tohoto filozofického směru je snaha stanovit objektivní zásadu 

pro určení toho, zda je dané jednání správné, nebo špatné30. Jádro utilitarismu tvoří 

doktrína, která byla později nazvána principem užitečnosti: jednání je správné podle toho, 

jak dalece se snaží přinést co největší štěstí co nejvíce lidem. Tímto principem by se lidé 

měli řídit nejen při morálním rozhodování, ale také při přijímání legislativy.  

Jeremy Bentham je považován za zakladatele utilitarismu. Benthamova morální 

filozofie je postavena na třech nejdůležitějších charakteristikách: na principu co největší 

štěstí co největšímu počtu lidí (the greatest happiness principle), dále na všeobecném 

egoismu a na umělém sjednocení důležitosti všech jedinců. 

                                                 

27 Funkce společenského užitku představuje určitou funkci funkcí užitků individuálních členů 
společnosti. V ekomonii se pracuje se společenskými funkcemi užitku z toho důvodu, že nám jejich 
používání dovolí rozhodnout nejen o tom, jak by měly daně růst při rostoucím příjmu, ale také kdy a za 
jakých podmínek uplatnit například odečítání nákladů apod. Určují zvýšení užitku jedné skupiny obyvatel, 
které je nutné k vyrovnání ztráty užitku jiné skupiny. 

28 STIGLITZ Josef: Ekonomie veřejného sektoru, Praha: Grada Publishing, 1997,  478. 
29 Jedním z prních předsatvitelů utilitarismu je Francis Hutcheson, který tuto teorii obhajoval již 

v roce 1725. Někdy bývá také morální teorie Davida Huma vykládána jako jistá forma utilitarismu. 
30 Srov. POPKIN Richard H., STROLL Avrum: Filozofie pro každého, Praha: Ivo Železný, 2000, 

53. 
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V úvodu svého díla Úvod do principů mravnosti a zákonodárství (Introduction to 

the Principles of Morals and Legislation) uvádí základní myšlenku své koncepce: „Příroda 

umístila lidstvo pod nadvládu dvou suverénních panovníků: bolesti a slasti. Jen oni nám 

určují, co bychom měli dělat, stejně jako určují, co dělat budeme. Na jednu stranu zásady 

toho, co je správné a co je špatné a na druhou stranu posloupnost příčin a následků – 

obojí je odvislé od jejich vlády. Řídí nás ve všem, co děláme, co říkáme, i ve všem, co si 

myslíme: každá snaha, kterou bychom učinili pro to, abychom se této nadvlády zbavili, tuto 

nadvládu pouze projeví a potvrdí. Zkrátka člověk může předstírat, že se zbavil jejich 

nadvlády, ale ve skutečnosti pod ní zůstane celou dobu. Princip užitku uznává jejich 

nadvládu a považuje ji za základ systému, jehož účelem je strukturu štěstí ovlivňovat 

rozumem a (zákonem) pravidly.“31 

Pro Benthama je slast jediným dobrem, které bere v úvahu. Užitečné je pro něj vše, 

co slast způsobuje, vše, z čeho mají lidé prospěch a co zvyšuje jejich štěstí. Užitek plyne 

také ze situace, ve které na druhé straně dochází ke zmírnění bolesti, strasti a neštěstí.32 

Dobré je podle něho takové jednání, které lidem přináší více slasti a zbavuje je strasti v 

porovnání s jinou alternativou. V případě, že v jednání převáží množství pozitivních 

dopadů nad těmi negativními (množství slasti převáží nad způsobenou strastí), je takové 

jednání dle této koncepce správné.  

Prvotním stimulem jednotlivých lidí jsou slast a strast. Pro toto tvrzení neposkytuje 

žádný důkaz, jen konstatuje, že je toto zřejmé z jednoduchého pozorování chování jedinců. 

Bentham tvrdil, že všechny existující systémy morální filozofie a etiky mohou být 

zredukovány na principy sympatie a antipatie, což je právě to, co definuje užitečnost. 

Dalším argumentem potvrzujícím jeho předpoklad (všeobecný egoismus) je, že pokud je 

štěstí (slast) správné, je to správné nezávisle na tom, komu tato slast náleží.  

                                                 

31Vlastní překlad. V originálním znění „Nature has placed mankind under the governance of two 
sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to 
determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of 
causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: 
every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In words a 
man may pretend to abjure their empire: but in reality he will remain subject to it all the while. The principle 
of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to 
rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law.“ BENTHAM Jereny: Introduction to the 
Principles of Morals and Legislation, citace z internetových stránek 

 http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML1.html (cit. 18.3.2007). 
32 Vliv hédonismu na Benthama je z jeho myšlenek patrný. 
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“Pokud by společnost dokázala měřit požitek a bolest, bylo by možno vytvořit 

zákony, které by vedly k největšímu množství štěstí pro největší počet lidí.”33 Aby bylo 

možno vzájemně porovnávat jednotlivá jednání, a tedy měřit slasti a strasti jím způsobené, 

vypracoval Bentham metodu kalkulací. Ta je označována jako hédonický kalkul34. Tento 

kalkul obsahuje celkem sedm složek, jež nám mají umožnit srovnávat množství slasti nebo 

utrpení. Patří mezi ně:  

1. intenzita slasti; 

2. její trvání; 

3. určitost (jistota) či neurčitost; 

4. blízkost (příbuznost) nebo vzdálenost; 

5. plodnost, tendence slasti produkovat další slast; 

6. ryzost (čistota) nezávislost slasti na jiných strastech; 

7. rozsah, počet lidí, kterých se slast dotýká. 

Bentham předpokládá, že slast je možno zcela kvantifikovat. Věřil, že etika se 

časem stane exaktní vědou stejně jako je matematika a fyzika. Další podmínkou, se kterou 

pracuje, je skutečnost, že známe počet lidí, kterých se dané jednání dotkne. Tedy abychom 

byli schopni určit „čím více slasti pro co největší množství lidí“, musí být počet jedinců 

konečný a měřitelný.35 K výpočtu je ještě nutný předpoklad, kdy všichni lidé jsou si rovni. 

Všichni mají stejnou důležitost, proto je možno vzájemně srovnávat jejich slasti a strasti, 

čímž je také zaručeno, že při výpočtu celkového štěstí bude každý jedinec započítám právě 

jednou. 

Princip užitečnosti nebere v potaz užitek věcí nebo jednání jako takového, ale 

zaměřuje se na to, jaký dopad mají tyto věci nebo taková jednání na celkové štěstí. 

Morálně správné je to, co vede k větší slasti. Jednání, které nezvyšuje celkové štěstí, je 

podle principu užitečnosti morálně špatné.  

                                                 

33 BENTHAM Jereny http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML1.html (cit. 18.3.2007), 
vlastní překlad. 

34 POPKIN, op. cit., 54. 
35 Kolektivní egoismus. Zprvu Bentham věřil, že jedinci se rozhodují pouze na základě principu 

slasti a strasti, což není nic jiního než to, že jednají egoisticky. Později ovšem Bentham dospěl k názoru, že 
většina lidí myslí také na ostatní a na jejich štěstí. Toto ovšem není altruismus, nýbrž kolektivní egoismus. 
Altruismus by vylučoval fakt, že jedinci berou v potaz také vlastní štěstí.  
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Na Benthama navazuje později John S. Mill, v roce 1863 vydává knihu s názvem 

Utilitarismus. Mill rozvíjí teorii utilitarismu, ale některé Benthamovy předpoklady 

posunuje dále. Opustil například základní principy hédonismu, jež se staly východiskem 

Benthamovy teorie. Navíc Mill nevěřil, že lidé jsou výlučně egoističtí. Tvrdil, že zejména 

při morálním rozhodování jsou lidé téměř stejně altruističtí. Vnesení prvků altruismu 

poskytlo významnou základnou pro morální odpovědnost, upřednostňování zájmů jiných 

lidí a nějakého celku nad zájmy jednotlivce je důležitým prvkem teorie. 

Kromě toho Mill připouští kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými slastmi. Tímto 

tvrzením ovšem popírá Benthamův hédonický kalkul jakožto prostředek pro určení kritérií 

pro správné jednání. Mimo jiné přichází s myšlenkou, že štěstí a radost, o které lidé usilují, 

závisí na výchově a kultuře. Lidé nevzdělaní a bez velkých zkušeností touží pouze po slasti 

nižšího stupně než lidé s vyšším vzděláním a talentem. Ti touží jednak po slastech nižšího 

řádu, ale také po radostech intelektuálních. Tímto příkladem demonstruje, že pokud 

mluvíme o slastech, musíme brát v úvahu kvalitu požitku.  

Utilitarismu vždy záleží na účinku, který dané jednání vyvolá. Základním kritériem 

pro posouzení správnosti daného jednání jsou důsledky tohoto jednání, nikoliv motivy, 

které k danému jednání vedly. Důsledkem je také závěr pro morální teorii, kdy 

utilitarismus odděluje správnost a špatnost jednání od toho, jaký byl samotný úmysl 

jednajícího. Podle této teorie může být člověk morálně dobrý, avšak jeho jednání má 

nežádoucí účinek. Podle premis utilitarismu je takové jednání špatné, i když vycházelo 

z dobrých motivů. Přestože je člověk morálně dobrý a jedná s dobrými úmysly, hodnota 

jeho jednání je jiná. Je třeba oddělovat hodnotu jednání od hodnoty toho, kdo tak jedná. 

Princip, podle něhož utilitaristé hodnotí správnost jednání, je objektivní. Podle 

tohoto principu si může každý sám zhodnotit, jestli je jeho jednání správné nebo špatné.  

Kritika utilitarismu 

Při hodnocení utilitarismu jakožto teorie spravedlnosti narazíme hned na několik 

problémových oblastí.  

1. Jak měřit slast a jak spočítat štěstí 

Kritici přišli s námitkou, zda je možné štěstí a neštěstí všeho druhu měřit, tak 

abychom je mohli spočítat. Existuje vůbec měřítko, podle kterého by šlo početně srovnávat 

vše, co je pro člověka žádoucí, jako například zdraví, láska, bohatství, poznání, moudrost. 

Lze skutečně porovnat minulé štěstí a štěstí budoucí? Je možné převést takové abstraktní 
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věci do peněžního vyjádření nebo je musíme vyjadřovat ve fiktivních veličinách? Problém 

tkví v tom, že je nutné převést abstraktní pojem štěstí a slasti do absolutních veličin. 

2. Všichni mají stejnou důležitost 

Každý jedinec má stejnou důležitost při kalkulaci množství strastí a slastí, 

způsobených jednáním. Jak bylo uvedeno výše, Bentham předpokládal, že při určování 

celkového štěstí si jsou všichni jedinci rovni. Všichni jsou stejně důležití a co se týče 

velikosti štěstí platí, že každý jednotlivý člověk reprezentuje stejnou jednotku štěstí.  

Další otázka je, zda máme brát v potaz jenom slasti lidí nebo rozšířit uvažování 

také na zvířata. Otázku zvířat podrobněji utilitaristé nerozebírají. Co se týče lidí, máme se 

věnovat jen lidem žijícím nyní nebo také jejich potomkům? Na tyto otázky utilitarismus 

odpovědi nehledá. 

3. Množství účastníků – konečný počet účinků 

Abychom byli schopni spočítat a porovnat celkový užitek, který dané jednání 

přinese, musíme taky znát počet lidí, kteří budou ovlivněni zamýšleným činem.  

Druhým problémem je fakt, že „dříve, než můžeme určit správnost nebo špatnost 

jednání, musíme vzít v úvahu konečný počet účinků, které vyvolá. Pokud posoudíme 

pouze bezprostřední množství slasti a strasti, můžeme se mýlit, neboť dlouhodobé účinky 

mohou dát úplně jiný výsledek.“36 

4. Utilitarismus nebere v úvahu motivy jednání 

Důsledky jednání jsou v teorii utilitarismu hlavním kritériem posouzení mravnosti 

skutků. I jednání, které vychází z objektivně špatných motivů, může být na základě svého 

konečného účinku podle utilitarismu považováno za mravně správné. „Někteří filozofové 

odmítají utilitarismus z toho důvodu, že posouzení morální hodnoty jednání musí být 

založeno na motivu, z něhož jednání vycházelo.“37 Mezi takové filozofy řadí Popkin 

například Kanta. 

                                                 

36 POPKIN, op. cit., 55. 
37 Tamtéž, 57. 
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5. Lidé jednají egocentricky 

Ve společnosti zpravidla neplatí, že se lidí chovají egocentricky a v jednání myslí jen 

na sebe a vlastní užitek. Rodiče myslí na svoje děti, přátelé si navzájem pomáhají. To jsou 

důkazy toho, že lidé dokážou mít radost z radosti druhých, užitek druhých přináší užitek 

také jim samotným. 

Utilitarismus a zdanění 

Jak bylo uvedeno výše, utilitaristická funkce užitku je v ekonomii často používána. 

Celkový společenský užitek bývá vyjádřen jako součet individuálních užitků jednotlivých 

členů. Mill přišel s novým pohledem na daňovou problematiku. Na rozdíl od svých 

předchůdců (např. Smithe a Ricarda), kteří zastávali směnou teorii daňovou, podle níž jsou 

daně protihodnotou za služby státem poskytované občanům, Mill se stává prvním 

zastáncem principu platební schopnosti (berní způsobilosti). Tato teorie přichází 

s myšlenkou, že lidé nejsou ochotni platit za druhé, a proto bylo nutno nastolit daňovou 

povinnost na základě teorie stejné oběti. Podle této teze by měli všichni občané daněmi 

utrpět stejnou újmu, i když nemají stejné příjmy. V tom podle Milla spočívá daňová 

spravedlnost. Mill byl původně zastáncem proporcionálního zdanění, neboť progresivní 

zdanění pokládal za nespravedlivé s destimulačními účinky. Později došlo k rozšíření 

teorie stejné oběti na čtyři různé varianty (viz kapitola 4.1.6).38 

Celkový společenský užitek musí být maximalizován. Toho můžeme dosáhnout 

pouze v případě, kdy dojde k vyrovnání mezních daňových sazeb všech daňových 

poplatníků. Kdyby tomu tak totiž nebylo, bylo by možno celkový užitek ještě zvednout tak, 

že bychom mohli přesunout jednu korunu od člověka s nižším mezním užitkem k jinému, 

který by z této dodatečné koruny měl vyšší užitek. Tím by suma vybraných daní zůstala 

stejná, nicméně by vzrostl celkový užitek. 

Tento závěr vychází z předpokladu, že bohatší lidé si cení své poslední koruny 

méně než lidé chudší. Vzhledem k tomu proto snížení příjmu bohatších jedinců o jednu 

korunu způsobí nižší ztrátu jejich užitku než zvýšení užitku, které mají chudší ze stejné 

částky. Stiglitz shrnuje, že „utilitarismus poskytuje zdůvodnění pro progresivní zdanění 

příjmů“39. 

                                                 

38 Srov. KUBÁTOVÁ, 35. 
39 STIGLITZ, op. cit., 478. 
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Dnes je obvykle utilitaristická koncepce brána jako teoretický základ progresivního 

zdanění. Při takovém zdanění podléhají lidé s vyššími příjmy vyšším daňovým sazbám. 

Mnohdy je utilitaristická funkce používána při rozhodování politiků při zvyšování daní 

s rostoucími příjmy. 

Utilitarismus a spravedlnost 

Stiglitz uvádí40, že podle dřívějšího názoru utilitarismus poskytoval základ pro 

používání principu horizontální spravedlnosti. V případě, že mají lidé stejné funkce užitku, 

jsou zdaněni stejně. Stejné užitkové funkce znamenají, že lidé si také cení dodatečnou 

korunu stejně, tedy mají stejný mezní užitek. Kdyby totiž byl jeden z nich platil vyšší daně 

ze stejného příjmu, měl by pro něj příjem vyšší mezní užitek a společnost by si mohla 

polepšit tím, že by snížila vyšší daně a naopak zvýšila nižší.  

Celou prací J.S. Milla prostupovala snaha na dosažení sociální spravedlnosti, která 

odrážela jeho utilitaristickou filosofii. Sociální otázky stavěl do popředí, aktivně se snažil 

řešit problémy své doby. Věnoval se otázce rozdělování, dopustil se však několika chyb. 

Zákony výroby byly podle něj přírodními zákony, které mohou být poznány, nemohou být 

však změněny. Rozdělování naopak podléhá zákonitostem, které je schopna společnost 

pochopit, měnit a ovlivňovat. Vliv na rozdělování bohatství mohou mít například 

společenské zvyky a instituce vytvořené člověkem. Spravedlivějšího a sociálnějšího 

rozdělování lze tak podle Milla dosáhnout pouhou změnou těchto zvyků a vhodnou 

úpravou zákonů. Rozdělovat bohatství společnosti, aniž bychom narušili ekonomickou 

rovnováhu, bychom mohli jedině v tom případě, že bychom dokázali ovládat spotřebu 

všech jedinců a každému přikazovat, jaké zboží a v jakém množství má kupovat. To je 

samozřejmě v reálném životě neuskutečnitelné.41 

3.3.2 Rawlsismus 

Autorem této teorie spravedlnosti je profesor Harvardské univerzity John Rawls. 

Zpočátku publikoval řadu systematických dílčích studií42, které později vyústily v jeho 

stěžejní dílo Teorie spravedlnosti. Zde vlastně shrnul své předchozí myšlenky, které 

zpracovával více než dvanáct let. Kniha byla vydána v roce 1971, ovšem v průběhu let v ní 

                                                 

40 Srov. tamtéž, 479. 
41 Srov. ZEMÁNEK Josef: John Stuart Mill (1806-1873) - poslední představitel klasické 

ekonomické školy, http://www.euroekonom.cz/osobnosti/z-mill.html (cit. 13.4.2007). 
42 Jedná se např. o Outline of a Decision Procedure for Ethics, Two Concepts of Rules, Justice as 

Fairness, Distributive Justice. 
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provedl několik důležitých úprav. Její základní zaměření a hlavní koncepce však zůstaly 

zachovány. 

Jak autor sám říká v předmluvě ke své knize, pokusil se zde generalizovat a uvést 

na vyšší stupeň abstrakce tradiční teorii společenské smlouvy. Čerpá z Locka, Rousseaua a 

nejvíce z Kanta. Proto také říká, že hlavní myšlenky jeho knihy jsou klasické a dobře 

známé. Jeho záměrem bylo uspořádat tyto myšlenky v ucelený obecný rámec, přičemž 

používá „určitých zjednodušujících prostředků, aby se takto dala plně ocenit jejich síla.“43 

Jde mu o to, aby tradiční utilitarismus byl nahrazen systematicky dokonalejším 

vysvětlením spravedlnosti, které přináší právě jeho teorie. Rawlsův přístup při vypracování 

teorie spravedlnosti navazuje na teorii smlouvy, kdy účastníci takovéto smlouvy si zvolí 

určité principy spravedlnosti. Předpokládá určitý počáteční stav, kdy jsou jedinci svobodni 

a rovni a jsou tedy povinováni poslušností pouze takovému společenskému řádu, který by 

si v tomto počátečním stavu sami zvolili.  

V Rawlsově koncepci spravedlnosti nejde o spravedlnost jakožto vlastnost (ctnost) 

lidí či o spravedlnost v určité dílčí společenské praxi, ale o spravedlnost jako hlavní 

charakteristiku společenských institucí. „Spravedlnost je první ctností společenských 

institucí právě tak, jako je pravda první ctností systémů institucí.“44 Dále ale říká, že 

spravedlnost je také první ctnost lidského chování: „Jako první ctnosti lidského chování 

nestrpí pravda a spravedlnost žádné kompromisy.“45 Ve své práci ale bere vždy 

spravedlnost jako základní vlastnost institucí. Z jeho definice je zřejmé, že Rawls svoji 

teorii spravedlnosti zužuje na teorii společenské spravedlnosti. Sám na několika místech 

uvádí, že se nezabývá obecnou teorií spravedlnosti. Na prvním místě jde Rawlsovi o 

spravedlnost společenskou jako základní strukturu společnosti. Nehledá etickou teorii, ale 

nepopisuje ani celou společenskou spravedlnost. „Pojetí společenské spravedlnosti nám 

tedy především skýtá měřítko, podle něhož se dají hodnotit rozdělovací aspekty základní 

společenské struktury.“46 Zabývá se zejména distributivním aspektem spravedlnosti, tedy 

jeho teorie je jen částí obecné teorie. 

                                                 

43 RAWLS, John: Teorie spravedlnosti, Praha: Victoria Publishing, 1995, 5. 
44 Tamtéž, 17. 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž, 20. 
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Původní stav je podle Rawlse47 čistě hypotetická situace, kterou si stanovil pouze 

pro svou koncepci spravedlnosti. „Pojem původního stavu, (…), je filozoficky 

upřednostněná interpretace této počáteční výběrové situace pro účely teorie 

spravedlnosti.“48 Při vypracování koncepce spravedlnosti musíme nejdříve určit, jaké 

principy by byly zvoleny v původním stavu, ve stavu všeobecné rovnoprávnosti. Zde se 

lidé scházejí jako svobodní a navzájem rovní jedinci, aby spolu uzavřeli dohodu o 

zásadách svého budoucího spolužití. Takový stav vymezil stanovením několika 

restriktivních podmínek. 

Původní stav v sobě zahrnuje následující předpoklady49: 

• lidé jsou svobodní a rovní, mezi nimi neexistují žádné vztahy závislosti, mají rovné 

právo předkládat návrhy, přednášet důvody a udílet nebo odpírat souhlas; 

• spravedlivé rozdělení základních společenských statků a vzájemná nezainteresovanost 

vedou jedince k tomu, že sledují pouze vlastní zájem a neberou v úvahu žádné 

altruistické motivy jednání; 

• racionalita – tento předpoklad stanovil proto, aby nikdo neměl přednost před někým 

jiným, všichni jsou stejně rozumní; 

• závoj nevědění. Pod závojem nevědění skrývá Rawls předpoklad, že nikdo ve 

společnosti nezná své místo ani své postavení. Proto každý pod tlakem racionálního 

uvažování bude volit takovou situaci, které bude vždy ve prospěch toho 

nejchudšího, protože sám není, zda to není právě on. Závoj nevědění zaručuje, že 

nikdo není ve společnosti nějakým způsobem zvýhodněn nebo naopak 

znevýhodněn.  

Díky závoji nevědění lidé vztahují své preference pouze na takové společenské 

statky, které jsou všeobecně považovány za primární pro uspokojení lidských cílů a pro 

uskutečnění jejich životních plánů. Subjektivní zájmy jedinců jsou v podstatě vyloučeny a 

lidé mají vlastně totožné zájmy. „Tak se zdá být rozumné a obecně přijatelné, aby při 

výběru principů nebyl nikdo zvýhodněn nebo znevýhodněn přírodními danostmi nebo 

                                                 

47 Čerpá přitom myšlenky z Kanta, který takto obhajuje Humovu námitku proti teorii společenské 
smlouvy. 

48 RAWLS, op. cit., 25. 
49 Srov. ANZENBACHER Arno: Úvod do etiky, Praha: Zvon, 1994 a KOLLER Peter: Nové teorie 

smlouvy, in: BALLESTREM Karl, OTTMANN Hennig: Politická filozofie 20. století, Praha: Oikoymenh, 
1993. 
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společenskými poměry. Zdá se také, že panuje značná shoda v tom, že by nikdo neměl 

přizpůsobit principy svým vlastním poměrům.“50 Za těchto předpokladů je možno 

dosáhnout všeobecného konsenzu mezi všemi lidmi. 

Další vlastnost, jež je přisuzována lidem v původním stavu, je smysl pro 

spravedlnost. Lidé dokážou vynášet hodnotové soudy. Jednotlivci jsou schopni posoudit, 

co je a co není spravedlivé, a umí také rozumově zdůvodnit svá tvrzení. Podle těchto 

hodnotových soudů mají lidé tendence se i chovat a od ostatních očekávají totéž. Smysl 

pro spravedlnost bere Rawls jako vrozenou mravní intuici každého člověka a více jej 

nezdůvodňuje. 

Předtím než se Rawls pouští do samotné teorie, věnuje se na začátku své práce 

úvahám o roli principů spravedlnosti. Hledá takové principy, aby odpovídaly základním 

soudům o tom, co je spravedlivé. Ty mají pak určit, co je vlastně dobře fungující 

společnost. Principy je možno postupně přizpůsobovat tak, aby byly v souladu s fakty. 

Společnost se skládá z jedinců, kteří uznávají některá závazná pravidla. Ta navenek 

upravují jejich vzájemnou kooperaci, která vede často k tomu, že daným jedincům umožní 

lepší život, než jaký by mohli žít v situaci, kdyby nespolupracovali. Na začátku je tedy 

nutné určit tato pravidla, tedy principy, na nichž má spočívat uspořádání celé společnosti. 

„Lidé (…) volí na základě racionálních úvah zásady (principy), „které mají určit základní 

práva a povinnosti a vymezit dělení společenských přínosů.“ Smluvně se dohodnou o 

principech spravedlivé základní struktury společnosti, v níž pak chtějí žít. „Právě tak jako 

každá osoba musí racionální úvahou rozhodnout, co je pro ni dobré, tj. systém cílů, jimž by 

se měla z racionálních důvodů věnovat, tak se nějaká skupina osob musí jednou provždy 

rozhodnout, co bude pokládat za spravedlivé a nespravedlivé. Výběr, který by rozumní lidé 

učinili v této hypotetické situaci stejné svobody,…determinuje principy spravedlnosti.““51 

Tyto principy mají zajistit postup, jakým budou ve společnosti jedincům 

přisuzována práva a povinnosti, stejně mají vymezit i způsoby, podle kterých budou 

rozdělovány plody a břemena společenské kooperace. Aby ovšem společnost byla dobře 

uspořádána musí se podle Rawlse jednat o „společnost, v níž (1) každý uznává a ví, že 

ostatní uznávají stejné principy spravedlnosti, a (2) základní společenské instituce obecně 

                                                 

50 RAWLS, op. cit, 25. 
51 ANZENBACHER, Arno: Křesťanská sociální etika: úvod a principy, Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2004, 113. 
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splňují tyto principy, a je známo, že je splňují.“52 Lidé díky oněm principům berou ve svém 

rozhodování zřetel na společné zájmy a, jak říká Rawls, „…obecná touha po spravedlnosti 

omezuje sledování jiných cílů.“53 

Problém nastává v situaci, kdy je ve společnosti nutno stanovit, co je spravedlivé. 

Všichni sice mají představu o spravedlnosti (mají podle Rawlse onen smysl pro 

spravedlnost), ale není jednoduché agregovat jejich individuální ideje. Z vlastního zájmu 

se tedy lidé dohodnou na určité základní struktuře společnosti. Proto ony principy mají 

zajistit jakási primární východiska. „Lidé s odlišnými představami spravedlnosti mohou 

pak stále ještě souhlasit s tím, že instituce jsou spravedlivé, jestliže se při určení základních 

práv a povinností nečiní žádné arbitrální rozdíly mezi lidmi a jestliže pravidla vymezují 

náležitou rovnováhu mezi soupeřícími nároky na blaho společenského života. Lidé mohou 

souhlasit s tímto popisem spravedlivých institucí, jelikož pojmy arbitrální odlišnosti a 

přiměřené rovnováhy, jež jsou obsaženy ve spravedlnosti, si může každý vyložit podle 

uznávaných principů spravedlnosti.“54 

Podle toho je předpokladem Rawlsovy koncepce spravedlnosti určitá míra souladu 

mezi všemi členy společenství. K tomu však přistupují i další podmínky, mezi něž patří 

nutnost koordinace, efektivnost a stabilita v rámci komunity. K dosažení společných cílů 

musí být využity účinné prostředky konzistentní se spravedlností, proto by si měla 

společnost stanovit a dobrovolně dodržovat základní pravidla. Základní pravidla jsou 

stanovena na základě dohody všech lidí. „Není-li dána určitá míra souhlasu s tím, co je 

spravedlivé…je zřejmě mnohem obtížnější,aby jedinci efektivně koordinovali své záměry a 

dosáhli pak toho, že vzájemně prospěšný řád bude zachován.“55  

Rawls hledá obecné zásady sociální spravedlnosti, hledá, jakým způsobem mají být 

ve společnosti rozdělovány základní statky. Dospívá k závěru, že jediný způsob, na kterém 

by se všichni shodli, je pravidlo stejného rozdělování. Každý tedy dostane tentýž podíl ze 

základních společenských statků. Ve společnosti ovšem množství základních statků není 

neměnné, ba naopak někteří mohou svými schopnostmi přispívat k vyšší produkci 

některého ze statků. Zvýšený výnos pak může být podle Rawlse rozdělen nestejnoměrně 

                                                 

52 RAWLS, op. cit., 18. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž. 
55 Tamtéž.  
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pouze za předpokladu, že bude přijato všeobecně, když se každý dostane do lepší situace, 

než jaká byla ve stavu stejného rozdělování. 

Tyto závěry vedou Rawlse k formování obecné koncepci spravedlnosti, kterou 

shrnuje následovně: „Všechny společenské hodnoty – svoboda a příležitosti, příjmy, 

majetek a sociální základy sebeúcty – mají být rozdělovány stejnoměrně, pokud nějaké 

nerovné rozdělení jedné nebo všech těchto hodnot není k prospěchu každého.“56 Tato 

obecná představa spravedlnosti pochopitelně umožňuje nestejně rozdělit nebo dokonce 

omezit některé statky, pokud by to vedlo ke zlepšení situace. Proto formuje Rawls dva 

základní principy spravedlnosti, kdy každý princip upravuje rozdělení jednotlivých 

základních statků. 

Lidé ve společnosti podle Rawlse nakonec zvolí dva různé principy spravedlnosti 

pro instituce57: 

1) Každá osoba má stejné právo na nejrozsáhlejší celkový systém stejných základních 

svobod, který je kompatibilní s obdobnými systémy svobod pro všechny; 

2) Sociální a ekonomické nerovnosti musí být uspořádány tyk, aby byly: 

a) k největšímu prospěch nejméně zvýhodněných jedinců, konzistentně 

s principem spravedlivého spoření, a 

b) spjaty s úřady a pozicemi, které jsou přístupné všem za podmínek slušné 

rovnosti příležitostí pro všechny. 

Oba principy se vztahují na základní strukturu společnosti. Podle těchto principů 

jsou některá dobra více důležitá než jiná a nemohou být obětována pro zvýšení jiných 

dober. Rawls rozlišuje tedy dva aspekty sociální struktury. První zabezpečuje stejné 

občanské svobody a druhý, který zavádí sociální a ekonomické nerovnosti mezi lidi. 

V případě, že by došlo k rozporu mezi oběma principy, má první absolutní 

přednost. Základní občanské svobody (svoboda slova, shromažďování, svoboda myšlení, 

osobní svoboda, politické svobody, aj.) nemůžou být v žádném případě obětovány vyššímu 

sociálnímu a ekonomickému prospěchu. 

                                                 

56 Tamtéž, 49. 
57 Tamtéž, 182. 
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Rawls vychází z toho, že principy spravedlnosti pro základní strukturu společnosti 

jsou objektem původní dohody58. Vzhledem k tomu, že mezi osobami jsou symetrické 

vztahy rovnosti, mluví Rawls o spravedlnosti jako slušnosti. 

Zdanění podle Rawlse 

Jak vyplývá z výše popsané Rawlsovy teorie, společnost by se měla zajímat 

především o blahobyt svého nejchudšího člena. Společenská užitková funkce je rovna 

užitku nejchudšího člena společnosti. Aby byl naplněn tento cíl, má společenská užitková 

funkce několik jasných a jednoduchých pravidel, jak mají být daňové sazby rozloženy. 

Kromě toho nejchudšího daňového poplatníka by daňové sazby měly být stanoveny tak 

vysoko, aby příjem vlády byl maximalizován. Tato skutečnost ovšem neznamená, že 

zdanění by mohlo dosahovat třeba 80 a více procent. Musíme brát také v potaz citlivost 

poplatníků na zvyšování daní59. 

Jak uvádí Stigliz60 jsou někteří ekonomové přesvědčeni, že utilitaristická způsob 

navržení společenské funkce užitku a z ní vyplývající návrh zdanění není dostatečně 

spravedlivý a rovnostářský. Tvrdí, že tento systém zdanění nepřikládá patřičnou důležitost 

problému rovnosti ve společnosti. Na druhé straně existují také názory mezi ekonomy a 

filozofy, že ani Rawlsův návrh není dostatečné rovnostářský. Jeho přístup může vést 

k takové změně, kdy dojde ke zlepšení situace bohatých vrstev obyvatelstva, aniž se 

postavení všech ostatních nezhorší.  

Kritika Rawlse 

Hlavním kritikem Rawlsova přístupu byl Robert Nozick, který na rozdíl od Rawlse 

odmítá ideu sociální spravedlnosti. „Zatímco Rawls podrobuje nerovnost nutnosti ji 

ospravedlnit, požaduje Nozick obráceně, aby zásah ve prospěch slabších do majetku, (…), 

musel být ospravedlněný.“61 Lidé musí dokazovat, že na přerozdělování mají nárok. 

Nozick zdůrazňuje individuální práva a bere je za absolutní. 

                                                 

58 Zde se Rawls odkazuje na známé teorie společenské smlouvy, vychází z Locka, Rousseaua a 
kanta. Jak sám uvádí, snaží se ve své koncepci teorii společenské smlouvy generalizovat a uvést ji na vyšší 
rovinu abstrakce. 

59 Viz kapitoly Lafferova křivka a Vliv daní na ochotu pracovat. 
60 Srov. STIGLITZ, op. cit., 479. 
61 SUTOR, op. cit., 123. 
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3.4 Principy křesťanské sociální nauky 

Abychom mohli o teoriích spravedlnosti říci, zda jsou ve shodě s křesťanskou 

etikou, uvedeme nejprve principy, na kterých by měly být postaveny a z kterých by měly 

vycházet.  

3.4.1 Obecné dobro 

Podle křesťanské sociální nauky má dobro každého člověka v souladu s jeho 

přirozeností vztah k obecnému dobru. Katechismus uvádí následující definici, kdy používá 

citát z konstituce Gaudium et spes: 

„Obecným dobrem se má rozumět 'souhrn podmínek společenského života, které 

jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snazší dosažení vlastní 

dokonalosti'. Obecné dobro se týká života všech.“62. Obecné dobro má umožnit dobrý 

život pro všechny občany. „Od každého jednotlivce a mnohem více od těch, kteří 

vykonávají vedoucí funkci (autoritu), vyžaduje rozvážnost.“63 

Obecné dobro v sobě zahrnuje tři prvky. Ty jsou neoddělitelné a všechny stejně 

důležité. 

„Na prvním místě předpokládá respektování osoby jako takové. Ve jménu obecného 

dobra je veřejná moc zavázána respektovat základní a nezadatelná práva lidské osoby. 

Společnost je povinna dovolit každému svému členu uskutečnit své vlastní povolání. 

Obecné dobro spočívá zvláště v podmínkách pro uplatňování přirozených svobod, které 

jsou nezbytné pro plný rozvoj lidského povolání: tedy v právu „na jednání podle správných 

příkazů svého svědomí, na ochranu soukromého života a na spravedlivou svobodu i ve 

věcech náboženských“64. Tento prvek obecného dobra je diskutován níže, jako princip 

personality. Bez uznání člověka jako osoby, bez ohledu na jeho důstojnost nemůže stát 

uplatňovat svoji sociální politiku, ani by nemohl formulovat kritéria, na základě kterých 

přerozděluje ve společnosti majetek. 

„Na druhém místě obecné dobro vyžaduje společenský blahobyt a rozvoj skupiny 

samé. Rozvoj je souhrnem všech sociálních povinností. Jistě, vládní moc musí rozhodovat 

ve jménu obecného blaha mezi různými jednotlivými zájmy. Musí však každému zpřístupnit 

                                                 

62 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, čl. 1906. 
63 Tamtéž. 
64 Tamtéž, čl. 1907. 
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to, co tento jedinec potřebuje, aby mohl vést opravdu lidský život: potravu, oblečení, 

zdraví, práci, výchovu a kulturu, pravdivou informaci, právo založit si rodinu atd.“65 Tato 

zásada by měla být respektována politiky v situacích, kdy se dostávají do střetu zájmy 

jednotlivce a zájmy celé společnosti. Hospodářský růst, ekonomická vyspělost jsou 

důležité, nikoliv však na úkor rostoucí chudoby mezi sociálně slabšími občany.  

„Obecné dobro zahrnuje konečně mír; to znamená stálost a bezpečnost 

spravedlivého řádu. Předpokládá tedy, že veřejná moc zaručuje čestnými prostředky 

bezpečnost společnosti i jejích členů. To je základem práva na oprávněnou osobní i 

kolektivní obranu.“66 

„Jestliže každé lidské společenství je nositelem obecného dobra, které mu dovoluje 

být tím, za co se považuje, nachází své nejplnější uskutečnění v politickém společenství. 

Úkolem státu je hájit a podporovat obecné dobro občanské společnosti, občanů a jejich 

sdružen.“67 

Sutor68 rozlišuje tři odlišné významy obsažené v pojmu obecného dobra: 

Prvním významem je myšlen společný prospěch. Kvůli tomu v podstatě společenství (stát) 

vzniklo, je v něm obsažen jeho smysl a cíl. „V tomto pojetí má obecné dobro charakter 

vlastní hodnoty, zahrnuje solidárně a kooperativně zprostředkovanou sebeúčelnost 

osob.“69 Vzájemná spolupráce obsažená v tomto širším významu ukazuje, že 

uskutečňování dobra jednotlivce závisí nejen na spolupráci s ostatními, ale také na 

odpovědném vedení života jednotlivce, tedy zda využije veškeré prostředky a šance, které 

jsou mu sociální spoluprací nabídnuty.  

Za druhé je pojem obecného dobra používán v užším slova smyslu jako řád 

určitého společenství, tedy pravidla, instituce a orgány nezbytné k tomu, aby společný 

prospěch mohl být uskutečňován. V tomto významu má pojem instrumentální charakter. 

Třetím význam, ve kterém je pojem obecného používán, je jako vyjádření poslání, 

pro něž stát existuje. Společné dobro teda spočívá v dobrém politickém řádu konkrétní 

společnosti a je nezbytným předpokladem k tomu, aby lidé a skupiny lidí mohli řádně 

sledovat své osobní zájmy a tím uskutečňovat své společné hodnoty. 

                                                 

65 Tamtéž, čl. 1908. 
66 Tamtéž, čl. 1909. 
67 Tamtéž, čl. 1910. 
68 SUTOR, op cit., 39. 
69 ANZENBACHER: Křesťanská sociální etika, 203. 
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Společné dobro je víc než jen souhrnem dober všech jednotlivců. Stát je 

prostředkem k uskutečňování obecného dobra. Stát ovšem nemá zabezpečovat 

všeobsahující společné dobro, na tom se mají podílet všichni lidé, a to jak sami, tak také 

v různorodých uskupeních. Stát má za úkol pouze zabezpečit politické předpoklady pro 

uskutečnění řádu, a sice tak, aby se jeho občané mohli přiměřeným způsobem rozvíjet. 

Stát má stanovit jasná formální pravidla, právní normy a instituce, tedy zaštítit 

rámec vzájemného soužití jeho občanů.  

„Jednotlivci, rodiny a různé skupiny tvořící občanskou pospolitost si uvědomují 

svou neschopnost zařídit si sami plně lidský život; pociťují proto potřebu širšího 

společenství, v jehož rámci by se všichni spojenými silami snažili den co den stále lépe 

uskutečňovat obecné blaho. Politické společenství tedy existuje kvůli obecnému blahu, 

v něm nachází své poslední opodstatnění a smysl a z něho čerpá své vlastní a původní 

právo. (…) Je tedy zřejmé, že stát a veřejná moc mají základ v lidské přirozenosti, a proto 

patří k Bohem stanovenému řádu.“70 

Tři základní principy křesťanské sociální etiky jsou personalita, solidarita 

a subsidiarita. 

3.4.2 Personalita 

Při hodnocení daní a daňových systému jako celku nesmíme zapomenout, že je 

třeba brát dopady na jednotlivé konkrétné osoby. Přestože jde ve společnosti vždy 

o interakce lidí, musíme se vrátit k podstatě člověka jako osoby. Nedotknutelnou 

důstojnost lidské osoby musíme mít vždy na zřeteli.  

Anzenbacher71 uvádí čtyři charakteristiky člověka jako osoby. Jsou to:´ 

1. Existenciální cíle: člověk je zaměřen k cílům, které dosahuje za použití rozumu 

jako objekt svých zájmů a jako cíl své práce. 

2. Socialita: člověk je sociální bytost, plně se realizuje pouze ve vztahu s jinými 

lidmi. Komunikuje a spolupracuje s ostatními. Hodnoty vytváří jako součást systému 

                                                 

70 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KOONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et 
spes, čl. 74, http://www.vatican.edu/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_cs.html. 

71 ANZENBACHER: Křesťanská sociální etika, 185. 
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sociálních vztahů. Člověk je schopen uskutečňovat své rčení pouze v účasti na dění 

sociální interakci. 

3. Uznání a lidské práva: lidé navzájem upravují své vztahy, aby byl udána jasná 

pravidla v jejich vzájemných interakcích. Člověk musí svůj vztah k lidech chápat jako 

vztah vzájemného uznání, tím si přisuzují základní práva a povinnosti s nimi související. 

4. Chytrost a morálka: přiznání a zaručení základních podmínek lidství je pro 

každého výhodné, stejně jako uspořádání vzájemných vztahů zakotvených v právním řádu. 

Lidé se dobrovolně vzdají části své svobody a dají státu určité pravomoci. Zaručení 

důstojnosti lidské osoby a zabezpečení základních podmínek lidství vede k mravnímu 

požadavku právního stavu, kde bude zaručeno uznání lidských práv jako základnách práv. 

Člověk je nositelem, tvůrcem a cílem všech hospodářských zřízení72, tedy i daňová 

soustava má reflektovat princip personality. Daně jsou vybírány, protože se lidé na nich 

společně shodli. Ve svobodných volbách si zvolili své zástupce, kteří mají hájit jejich 

zájmy. Politici pouze plní přání nás, voličů, a proto bychom měli zdůraznit, že tedy stát 

není "oni", ale stát jsme "my". 

3.4.3 Princip solidarity 

Dalo by se říci, že princip solidarity má zásadní význam v křesťanské etice, proto 

také bývá tato nauka označována jako solidarismus. Jan Pavel II. definuje solidaritu jako 

„pevnou a trvalou odhodlanost usilovat o obecné blaho neboli dobro všech a jednoho 

každého, protože všichni jsme odpovědní za všechny.“73 

Obecně solidarita znamená závazek vzájemné podpory. Solidarita musí být ovšem 

chápána jak na rovině spravedlnosti, právních povinností, tak také na rovině dobrého 

života, ze které plynou povinnosti ctnosti a lásky. 

Politici musí zakotvit lidsko-právní status v základních právech a také stanovit 

a prosadit povinnosti solidarity, jež tomu budou odpovídat. Oproti této uzákoněné 

solidaritě stojí individuální solidarita jednotlivců, která je nepovinná a dobrovolná. Co se 

týče daňových povinností jednotlivců i firem, stát nařizuje solidaritu a určuje její hodnotu 

prostřednictvím daní. Individuální solidarita je v tomto případě spojena s ochotou daně 

platit, nevyhýbat se jim a neprovádět nekalé praktiky vedoucí k obcházení zákonů. 

                                                 

72 SKOBLÍK Jiří: Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 1997, 226. 
73 ANZENBACHER: Křesťanská sociální etika, 197. 
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3.4.4 Princip subsidiarity 

Princip subsidiarity je principem organizace obecného blaha v tom smyslu, že se 

zřetelem k jednotlivým osobám a k stupňovité mnohosti sociálních útvarů dává vodítko 

k přidělení kompetencí.74 Předpokládá pluralitu hierarchicky uspořádaných vztahů 

a spravedlivé rozdělení pravomocí. 

„Je sice pravda, a historie to jasně potvrzuje, že ve změněných poměrech mnohé 

úkoly, které byly dříve vykonávány malými sdruženími, mohou být nyní zvládány jen 

velkými společenstvími. Přece však musí být vždy pevně dodržována ona nanejvýš závažná 

sociálně politická zásada, na které se nedá nic změnit ani vyvrátit: To, co může jednotlivý 

člověk vykonávat z vlastní iniciativy a svými vlastními silami, to se mu nesmí brát 

a přenášet na společnost. Stejně tak je prohřeškem proti spravedlnosti, když to, co mohou 

vykonávat a dovádět k zdárnému konci menší a podřízené obce, se nárokuje pro větší 

a nadřízené společenství, současně je to nanejvýš nevýhodné a rozvrací to celý společenský 

řád. Jakákoliv společenská činnost je přece svou podstatou a podle svého pojmu 

subsidiární, má podporovat jednotlivé složky společnosti, nesmí je však nikdy ničit nebo 

pohlcovat.“75 

Tento princip se těší velké oblibě u liberálních ekonomů. Jak však dále uvádí 

Sutor76, bylo by naprosto nevhodné s odvoláním na tento princip degradovat stát pouze na 

toho, kdo řeší závažné a naléhavé problémy a kdo by měl jen vyčkávat, než se něco stane 

a následně napravovat vzniklé škody. Subsidiarita znamená, že stát má plnit převážně 

vlastní úkoly a teprve dodatečně reagovat na vzniklé problémy. Ovšem stát nemá být jen 

slabým státem , ale takovým, který by plnit své úkoly a navíc si ponechává určitý prostor. 

Stát nemá byt zatěžován zbytečnostmi, které je možno vyřešit v soukromé sféře, často 

mnohem efektivněji.  

Žádný z výše uvedených principů se nesmí používat bez zřetele na ostatní. Principy 

jsou vzájemně provázány. 

„Princip personality ve smyslu vztahu vzájemného uznávání precizuje lidsko-právní 

status osoby, tedy rozvíjí principiální právní nárok každého člověka jako osoby. Naproti 

tomu v principu solidarity je o povinnosti odpovídající tomuto právnímu nároku, které 

                                                 

74 Tamtéž 213. 
75 PIUS XI.: Encyklika Qudragesimo anno, Praha: Zvon, 1996, čl. 79. 
76 SUTOR, op. cit., 42. 
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vyplývají v právním společenství pro každého, jakož i pro právní pospolitost jako celek. 

Princip solidarity tedy zavazuje k sociální spolupráci, jejímž cílem je zaručit lidsko-právní 

status osoby pro všechny. Tak jako personalita, tak i solidarita se zásadně nachází 

v globální perspektivě celého lidstva. Jaký je vztah k této perspektivy k státní právní 

pospolitosti, k diferenciaci dílčích systémů a k pluralitě sociálních útvarů, to je tématem 

principu subsidiarity.“77  

3.4.5 Koncepce sociální spravedlnosti 

Stát je tedy nutným garantem solidarity či obecného blaha jako právního principu78. 

Daně jsou hlavním zdrojem jeho příjmů. Pokud by lidé neplatili daně, stát by těžko mohl 

vyplácet důchody a jiné sociální dávky. Veškeré veřejné statky poskytované státem by 

museli bát financovány a zabezpečovány soukromými firmami. Taková situace je nereálná, 

proto všichni souhlasí, že nějaké daně by se platit měly. Otázkou ovšem je, kdo a jak 

vysoké by měl odvádět. A to je právě otázka přerozdělování, která souvisí se sociální 

spravedlností. Jaká daňová struktura je spravedlivá? Co je ona sociální spravedlnost? 

Jak uvádí Katechismus, „společnost zajišťuje sociální spravedlnost, když vytváří 

podmínky, které umožňují sdružením i jednotlivcům dosahovat toho, nač mají právo podle 

své přirozenosti a svého povolání. Sociální spravedlnost je spojena s obecným blahem 

a s výkonem vládní moci“79. 

Sociální poměry jsou sociálně spravedlivé, odpovídají-li výše uvedeným 

principům. Křesťanská sociální etika se liší od jiných tím, že zastává pojetí spravedlnosti, 

jež má za smyslu daných kritérií charakter sociální spravedlnosti. Jiné etické teorie definují 

spravedlnost na základě jinak zvolených kritérií. 

V sociologii je spravedlnost vymezena vztahem mezi jedinci a státní mocí 

ve společnosti, který je v souladu se zákonem a kdy nedochází k porušení přirozených práv 

jedince. Sociální spravedlnost je nedosažitelný ideál, k němuž je možné se pouze 

přibližovat prostřednictvím snahy vytvořit stav, kdy materiální postavení člena společnosti 

odpovídá jeho vynaloženému úsilí. Jinými slovy je to ideální tendence společnosti – 

                                                 

77 ANZENBACHER: Křesťanská sociální etika, 198. 
78 Tamtéž, 204. 
79 Katechismus katolické církve, čl. 1928. 
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uspořádání, které zabezpečuje, že růst blahobytu bohatých je doprovázen růstem důchodů 

chudých.80 

3.5 Hodnocení utilitarismu a rawlsismu ve světle těchto principů 

Utilitarismus je zaměřen na celou společnost. Nejde mu o konkrétního člověka, 

ale vždy jej zajímá společnost jako celek. Tato skutečnost řadí utilitarismu proti principům 

křesťanské sociální etiky, která se zaměřuje na každého jediného člověka. Utilitarismus 

nezdůrazňuje důstojnost člověka. Princip solidarity není kritérium, které by bylo bráno 

v úvahu při kalkulaci celkových užitků. 

Jak jsme uvedli v dřívějších kapitolách, utilitarismus maximalizuje pozitivní věci a 

snaží se minimalizovat negativní. Správná věc je ta, která uspokojí větší množství lidí, což 

bude nejlepší pro společnost jako celek. Neodvolává se na žádnou autoritu ani tradici. 

V tomto pohledu vědecký přístup je požadován k výpočtům, kvantifikaci a odhadnutí 

preferencí většiny lidí.  

 Utilitaristický přístup se jeví jako mimořádný nástroj, jak uplatňovat sociální 

politiku v praxi, ale přesto je považován již dnes za překonaný. Zde jsou dva důvody, proč 

je tomu tak: 1) není to vhodná filozofická teorie, která by se dostatečně zabývala životem 

konkrétního, individuálního člověka. Ve skutečnosti je příliš namáhavé pokaždé, když chci 

udělat nějaké rozhodnutí vědecky kvantifikovat preference co největšího počtu lidí. 

2) utilitaristická teorie byla původně navržena ve společnosti, kde byla hierarchie 

společnosti pyramidální: několik bohatých lidí na vrcholu, uprostřed střední vrstva 

a na konci široké masy nižší třídy. V takovém uspořádání společnosti utilitarismus volal 

po sociální reformě společnosti. V současné době je společnost uspořádána jiným 

způsobem než před dvě stě lety, dominuje střední vrstva. Proto také použití utilitaristické 

teorie v prostředí, které je různé od toho, kdy byl koncept napsán, nepřináší zamýšlené 

závěry, ba naopak. 

Důsledkem utilitaristické teorie je názor, že společnost by měla být ochotna vzdát 

se malé části blahobytu svého nejchudšího člena a přesunout ho k bohatším. Rozdělení, 

které je společnost ochotna akceptovat, nezohledňuje totiž postavení jednotlivců v rámci 

společnosti. Ve skutečnosti však společnost není lhostejná ke zvýšení příjmu užitku 

                                                 

80 ŠŤASTNÝ Jaroslav: Spravedlnost a rovnost, 
 http://fse.ujepurkyne.com/materialy/KFU_huncova_UFNOstastny.pdf (cit. 15.4.2007). 
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nejchudšího člena o dodatečnou korunu, přesunutou od bohatších. Zvýšení užitku 

z dodatečné koruny u jedince s nižším bohatstvím bude vyšší než pokles užitku bohatšího, 

způsobený snížením jeho příjmu o jednu korunu. Podle Benthama jsou ovšem zvýšení 

užitku všech lidí stejně hodnotná, proto nemá smysl, aby se bohatí dobrovolně vzdávali 

svých příjmu. 

Utilitarismus naplňuje princip personality pouze tím, že nedělá rozdíly mezi lidmi. 

Utilitarismus usiluje o dosažení sociální spravedlnosti a rovnosti, neboť „štěstí venkovana 

má stejnou hodnotu jako štěstí hraběte“81 (Bentham). Chybí zcela princip solidarity 

bohatých s chudými. 

 

Rawls ve své teorii spravedlnosti zastává koncepci sociální spravedlnosti. Každému 

členu společnosti přiznává maximum svobody a šancí. Ve své teorii spravedlnosti zastává 

názor, že společenský řád a jednání jsou spravedlivá v těch případech, kdy se všechny 

dotčené osoby stejným způsobem podílejí na svých výhodách i závazcích k ostatním. 

Z toho vyplývají dva principy, které mají ve společnosti být uplatňovány. Jednak má pro 

každého platit nejvyšší míra stejných základních svobod a jednak požaduje, aby nerovnosti 

hospodářské i sociální přinášely větší prospěch také pro ty nejméně zvýhodněné a aby tyto 

výhody byly na základě rovností šancí všech jedinců přístupny všem.  

Rawls dále ospravedlňuje nerovnosti ve společnosti v případě, že přináší sociálně 

slabším větší výhody než rovnost. Toto je možné demonstrovat v případě snížení nejvyšší 

sazby daně u daně z příjmů, které by bylo ospravedlnitelné, když by vedlo ke získání větší 

výhody také pro nejnižší příjmové skupiny. Tato získaná výhoda by ovšem musela 

převážit, než jakou by chudí lidé měli v případě ponechání sazby daně na stávající úrovni 

nebo dokonce při dalším jejím zvyšování. Výhodou by mohlo být například zvýšení počtu 

pracovních míst, větší hospodářský růst apod. 

Podle Rawlse je pro společnost jako celek nejdůležitějším ukazatelem blahobytu 

blahobyt jejího nejchudšího člena. Růst užitku společnosti závisí jen na růstu užitku svého 

nejchudšího člena, přestože užitek ostatních se změní. Zvýšením blahobytu ostatních členů 

společnost nic nezíská. Jak uvádí Stigliz: “…neexistuje žádné zvýšení užitku bohatších, 

                                                 

81  SMITH David: Ethics of Philanthropy, http://misp.it/doc/materiali_doc/Spada_Smith.pdf (cit. 
20.4.207). 
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které by mohlo kompenzovat ztrátu společenského blahobytu, spojenou se snížením užitku 

nejchudšího člena společnosti.“82 

Rawlsovská teorie spravedlnosti jednoznačně vede k přesunu majetku od bohatších 

směrem k chudším. Tento přesun bude trvat tak dlouho, dokud tím budou chudší získávat, 

tedy dokud poroste hodnota společenského blahobytu. Rawlsovi, ale nejde o odstranění 

rozdílů ve společnosti, které jsou spravedlivé i pro toho nejchudšího.  

                                                 

82 STIGLITZ, op. cit., 143. 
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4. DISKUSE VYBRANÝCH DANÍ, PŘÍKLADY 

Uvedli a diskutovali jsme dvě teorie spravedlnosti – utilitarismus a rawlsismus – 

a nyní se pokusím daně normativně zhodnotit.  

V této části se pokusíme popsat a diskutovat vybrané daně a daňové soustavy. 

Budeme přitom často pracovat přímo s příklady české ekonomiky. 

4.1 Daně 

Podkapitola věnovaná daním nejprve popíše druh daňových soustav, které budou 

posouzeny ve světle dvou diskutovaných teorií spravedlnosti. Poté popíšeme, co je 

progresivita zdanění a jak ji můžeme určovat. S daňovou spravedlností neodmyslitelně 

souvisí to, jaké efekty daně způsobují i jak mohou být přesunuty. Podkapitolu uzavře část 

týkající se kritérií, podle nichž může být daň uvalena, a popis možných daňových základů. 

4.1.1 Druhy daňových soustav 

Požadavek daňové spravedlnosti je vždy požadavkem na redistribuci důchodů 

prostřednictvím daní. Daně lidem ubírají část jejich příjmu, a to přímo nebo nepřímo. 

Proces redistribuce může být proveden s různým stupněm progrese. Stupeň progrese 

vyjadřuje směr přerozdělování důchodů daněmi.  

Na základě míry progrese můžeme rozdělit daně do čtyř skupin. Zajímá nás, jak 

se mění míra zdanění v závislosti na změně důchodu. Posuzujeme ji jednak celkově, tedy 

v celé soustavě, jednak u jednotlivých daní. 

Progresivní zdanění 

Progresivní daň je taková daň, při které je s růstem příjmu zvyšována daňová sazba. 

Čím vyšší příjem má člověk, tím vyšší daně odvádí státu. Progresivní daňová soustava 

vychází z principu solidarity. Míra solidarity je nastavena tak vysoko, jak vysoká je míra 

daňové progrese. 

Problém nastává v situaci, když chceme zjistit, co je spravedlivější a jak určovat, co 

je progresivnější. Následující obrázek to ilustruje. Vyjadřuje závislost míry zdanění na 

důchodu, příjmu. Míra zdanění je rostoucí funkcí důchodu.  
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Obrázek č. 2: Progresivní zdanění 
Zdroj: vlastní nákres 

 

Na základě podrobnější analýzy grafu není však jasné, která z obou funkcí 

znázorňuje progresivnější zdanění. Křivka A je sice plošší, její nejnižší sazba je však vyšší 

než u křivky B. Důchod v situaci A je zpočátku zdaněn nižšími sazbami, poté, co se obě 

křivky protnou je tomu naopak. Mohlo by se zdát, že spravedlivější je zdanění B, které 

více přerozděluje, nedokážeme však posoudit, kolik lidí je zdaněno jakou sazbou. Křivka 

A by však mohla ještě růst a dosáhnout bodu, kdy by poslední mezní sazba převýšila 

úroveň zdanění B.  

Degresivní zdanění 

Je protikladem k progresivnímu zdanění. Pod tímto pojmem je skryto zdanění, kdy 

poplatník odvádí na daních stále nižší procento ze svého dodatečného příjmu. S růstem 

příjmu se snižuje průměrná daňový sazba, což znamená, že podíl odvedených daní 

na celkovém příjmu jedince je nejvyšší u lidí s nízkými příjmy. Takový systém není vůbec 

solidární, ba právě naopak.  

Systém degresivních daní je podobný dalšímu diskutovanému druhu. 
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Lineární zdanění 

Lineárnímu zdanění odpovídá takový systém, v němž každý poplatník podléhá 

stejné sazbě daně. Ze svého příjmu odvádí všichni státu stejné procento bez rozdílu na jeho 

výši. Tento systém má jednu velkou výhodu, kterou je jeho administrativní jednoduchost. 

Na druhé straně je tento systém méně solidární než progresivní zdanění, přestože lidé 

s vyššími příjmy odvedou státu na daních více. 

Paušální zdanění 

Každý poplatník odvádí státu ze svého příjmu stejnou sumu, ať už je jeho příjem 

jakýkoliv vysoký. Rozhodujícím kritériem paušálního zdanění není výše příjmu, ale 

samotný fakt existence člověka. Paušální zdanění bývá někdy označováno jako daň 

z hlavy. Tento typ je nejméně solidární. V podstatě můžeme říci, že není solidární vůbec v 

případě, kdy daň odvádějí skutečně všichni.  

4.1.2 Určení progresivity daní 

Celkový charakter daňového systému – jeho progresivnost nebo naopak 

regresivnost – je určen souhrnným vlivem všech daní ukládaných vládou. Abychom mohli 

určit stupeň progresivnosti daného daňového systému, museli bychom zjistit, jaký vliv 

mají různé daně na jednotlivé obyvatele v jejich rozdílných rolích (jako zaměstnanec, 

spotřebitel, majitel kapitálu atd.). 

K měření progresivity v celém rozsahu zdanění příjmů se používá Lorenzova 

křivka. Ta znázorňuje stav rozdělení důchodů ve společnosti. Pomocí ní můžeme porovnat 

stav rozdělení důchodů ve společnosti před změnou určité daně a po jejím zavedení. 
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Obrázek č. 3: Lorenzova křivka 1  
Zdroj: vlastní nákres 

 

Lorenzova křivka je založena na uspořádání populace podle výše příjmu 

jednotlivých členů společnosti a jejich následné kumulaci od nejnižších po nejvyšší. 

Grafickým znázorněním je pak graf funkce, kde osa x představuje procentní podíl obyvatel 

a osa y kumulovaný podíl příjmů. V ideálním případě by byla přímkou. Rozdělení důchodu 

ve společnosti by bylo rovnoměrné, tedy například prvních dvacet procent obyvatel by se 

na celkovém důchodu podílelo právě dvaceti procenty. Čím více je křivka znázorňující 

skutečné rozložení odchýlena od přímky vyjadřující rovnoměrné rozložení důchodu ve 

společnosti, tím je distribuce důchodů nerovnoměrnější.  

Graf slouží k posouzení dopadů daně na rozložení důchodů ve společnosti. Tvar 

křivky se mění podle toho, jaký způsob zdaňování je uplatněn. Způsobí-li daně přiblížení 

křivky ke středové přímce, je systém daní progresivní. Při progresivních sazbách se 

zmírňuje rozložení důchodu, při regresivních se naopak nerovnoměrnosti prohlubují. 

Často nastává situace, kdy se dvě Lorenzovy křivky protínají v jednom bodě, a 

tudíž je není možné navzájem porovnat. Situace je znázorněna v následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 4: Lorenzova křivka 2  
Zdroj: vlastní nákres 

Ze znázorněné situace nelze určit, která křivka reprezentuje rovnoměrnější 

rozdělení příjmů. V každé části grafu je tomu totiž jinak. Jedna křivka představuje 

společnost, v níž jsou nižší příjmy rozloženy rovnoměrněji, a naopak ve vyšších 

příjmových kategoriích panuje větší nerovnost. Druhá křivka zachycuje společnosti, kde 

nižší příjmy jsou rozděleny více nerovnoměrně. Rozložení vyšších příjmů u druhé křivky 

je rovnoměrnější. Celkově tímto způsobem nelze jednoznačně posoudit, která situace 

reprezentuje společnost s nižší nerovností v příjmech. 

4.1.3 Efekty zdanění 

Zavedení daní způsobuje několik distorzí. Daně mění relativní ceny výrobků a 

služeb a tím dochází ke změně relativních cen. Daně mění relativní výnosy a užitky. 

Spotřební daň zvyšuje cenu zboží, na které je uvalena, snižuje čistý výnos z jeho výroby. 

Daně z příjmu zvyšují cenu práce a většinou snižují čistou mzdu zaměstnanců.  

Z těchto důvodů lidé začnou kupovat jiné výrobky a rozhodovat se, zda pracovat 

nebo raději mít více volného času. Tento jev je v ekonomické literatuře označován jako 

substituční efekt. Je to projev změny ceny statku na poptávané množství - změna 

poptávaného množství v důsledku substituce statku relativně dražšího statkem relativně 

levnějším. Substituční efekt znamená, že poplatník mění své preference s tím, jak se mění 

jeho mezní užitky ze spotřeby zboží, výnosu práce, volného času apod. Pouze paušální daně 
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nevyvolávají tento efekt. Jeho velikost je závislá na mezní sazbě daně. Čím vyšší je mezní 

sazba, tím vyšší je substituční efekt.83 

Daně rovněž způsobí, že sebereme lidem část jejich disponibilního důchodu. Tím, 

že zdražíme výrobky díky jejich zdanění dosáhneme podobného výsledku, jako 

kdybychom zdanili jejich příjmy. Ve skutečnosti to znamená to, že se lidé stanou relativně 

chudšími. Daně způsobují také důchodový efekt. Jedná se o projev změny ceny statku na 

poptávané množství - změna poptávaného množství v důsledku změny reálného důchodu 

(kupní síly) spotřebitele. Důchodový efekt vyjadřuje skutečnost, že daň subjektu odčerpává 

část jeho disponibilního důchodu, buď přímo, nebo tím, že ho nutí platit vyšší cenu za 

spotřebovávané zboží. Každá daň má tento efekt. Jeho velikost je závislá na výši daně. 

Roste s růstem průměrné (efektivní) daňové sazby.84 

Každá daň (kromě daně paušální) tak s sebou přináší oba dva efekty – jak 

důchodový, tak i substituční. Paušální daň je jediná, která nevyvolá substituční efekt. 

Takovou daň platí každý člověk bez ohledu na další charakteristiky, jako je například 

důchod. Všechny ostatní daně vyvolávají navíc i substituční efekt. 

Různé daně vyvolávají substituci mezi různými statky a činnostmi jedinců. 

Následující tabulka stručně shrnuje, jaké substituční efekty vyvolávají některé daně. 

Daň Dochází k substituci mezi 
Paušální Nedochází k substituci 

Z příjmu – důchodu Dochází k substituci mezi příjmem (spotřebou) a volným 
časem a také současnou a budoucí spotřebou 

Z příjmu – ze mzdy Dochází k substituci mezi prací (spotřebou) a volným časem 

Ze spotřeby selektivní Dochází k substituci mezi různými druhy zboží 

Ze spotřeby všeobecná Dochází k substituci mezi příjmem (spotřebou) a volným 
časem a také současnou a budoucí spotřebou 

Z kapitálových výnosů Dochází k substituci mezi úsporami a spotřebou současnou a 
budoucí 

 
Tabulka č. 1: Substituční efekty 

Zdroj: KUBÁTOVÁ: Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Publishing, 2003, 56. 

                                                 

83 KUBÁTOVÁ, op. cit., 49. 
Mezní daňovou sazbou rozumíme sazbu, která se uplatňuje ze základu daně v nejvyšším 

zdaňovacím pásmu, tzn. nejvyšší možnou sazbu příslušné daně. 
84 Tamtéž. 
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Možnost substituce je zdrojem neefektivnosti daní a daňových systémů. Lidé se 

vždy budou pokoušet optimalizovat svoji spotřebu. Problém tkví v tom, že sice můžeme 

zdanit celou spotřebu i celý příjem, ale nedokážeme zdanit volný čas. Proto má jedinec 

pokaždé variantu, kde se vyhne zdanění. Zdanit volný čas můžeme pouze částečně tím, že 

zdaníme volnočasové aktivity. 

Daně z příjmu nemění relativní ceny zboží a služeb spotřebovávaných jednotlivci, 

nemění tedy výběr mezi jednotlivými druhy kupovaných komodit. Na jedné straně to může 

znamenat, že tato daň je méně neefektivní než daně uvalované na spotřebu, avšak na straně 

druhé může tato daň přimět lidi k tomu, že se potom nesnaží získat další příjem, když mu 

stát část stejně sebere. Hodnota jejich volného času převáží užitek, který by získali tím, že 

by pracovali déle. Zavedení nebo zvýšení daně z příjmu vede lidi k získávání nepeněžních 

kompenzací práce a k odklonu od peněžní směny. Lidé dávají přednost například rekreaci, 

závodnímu stravování apod. Vysoké zdanění příjmu může lidi navádět k tomu, aby 

získávali příjmy ve formě naturálií, dále spropitného, ale také úplatky.85 Daň může 

stimulovat k těm druhům činností, které jsou s takovými příjmy spojeny. Vliv daní na 

ochotu pracovat bude ještě uveden níže.  

4.1.4 Přesun daně 

Daňová spravedlnost a nespravedlnost úzce souvisí s dopady daní na jednotlivce. 

Z hlediska spravedlivého zdanění nemůže být přesun daně přehlížen a musí být zahrnut 

do úvah o dopadu různých daní na různé příjmové skupiny občanů. Není až tak důležité, 

kdo kolik odvede úřadům, ale kdo ve skutečnosti náklady zavedené daně ponese. Musíme 

rozlišovat mezi zákonným dopadem daně (kdo podle zákona daň odvádí) a skutečným, 

efektivním dopadem daně (kdo v podstatě daň zaplatí).  

Efektivní dopad daně se týká pouze občanů – jednotlivců. To je také dopad daně, 

který nás zajímá z hlediska spravedlnosti. Daně, přestože jsou ze zákona odváděné firmou, 

ve svém konečném důsledku zaplatí vždy jednotlivci. Je třeba si uvědomit, že daň postihne 

pokaždé konkrétní lidi, ne firmy. 

Každá změna v daních má vliv na chování lidí. Jednotlivci se snaží docílit toho, aby 

z této změny měli co největší možný užitek nebo aby na ně dolehlo co nejnižší daňové 

                                                 

85 Srov. KUBÁTOVÁ, op. cit, 61. 
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zatížení. Snaží se jednoduše daním vyhnout. Ekonomové používají termín daňové břemeno 

k tomu, aby určili, kdo skutečně platí daně stanovené zákonem. Analýza dopadu daní pak 

zkoumá rozložení daňového břemene ve společnosti. Ovšem daň uvalená na subjekt může 

být přesunuta dopředu nebo dozadu. Přesuny jsou realizovány na trhu výrobků, výrobních 

faktorů nebo kapitálu. Přesun daně dopředu, tedy na kupujícího nebo na zákazníka, se 

projeví zvýšením cen výrobků nebo služeb. Přesun daně dozadu, tedy na prodávajícího 

nebo na dodavatele, znamená, že daň například sníží zaměstnancům mzdy. Pokud 

k přesunu nedojde, říkáme, že je nulový.86 

Přesun může být částečný nebo celkový. Při celkovém přesunu daně je na subjekt 

přesunutá plná daň, tedy celých sto procent87. Jedna daň může být přesunuta jednak 

dopředu, jednak dozadu. Subjekt, na který byla daň přesunuta, může daň opět přesunout 

dál. Takové přesuny jsou potom označovány za nepřímé. Jsou však méně významné, neboť 

za prvé dochází ke snížení zátěže, daň není přesouvána obvykle celá a také za druhé 

dochází k určitým časovým zpožděním mezi jednotlivými přesuny.88 

Možnost přesouvat daň dopředu i dozadu musí brát politici v potaz při zavádění 

nových daní, ale také při změně daňového rámce jako takového. Vždy musí mít na paměti, 

že daň dopadne na lidi, nikdy ji neponesou společnosti. Daňový přesun nemůže být 

podceňován, protože v konečném důsledku může značně pozměnit původní záměry cílené 

politiky. 

4.1.5 Vliv daní na ochotu pracovat 

Podstatným znakem daňových soustav je to, jak ovlivňují jedince v jejich 

rozhodování o tom, zda se jim ještě vyplatí pracovat, či nikoliv. Skrze práci člověk sám 

sebe rozvíjí, přispívá k dobru celé společnosti. Práce je pro člověka dobrem nejen z toho 

důvodu, že díky ní získává potřebné prostředky, podle svých potřeb mění přírodu, ale 

především se v ní sám realizuje jako člověk.89 

Lidé se rozhodují volbou mezi prací a volným časem. Z obou mají užitek. Cena 

práce je vyjádřena jejich mzdou, ta pak určuje množství jejich možné spotřeby. Lidé 

ovšem nemůžou pracovat nekonečně dlouho, v určitém bodě začnou preferovat volný čas. 

Nabídková křivka práce je od tohoto okamžiku zpětně zakřivená. 

                                                 

86 Srov. KUBÁTOVÁ, op. cit., 66. 
87 Více než 100 procent v některých případech. 
88 Srov. STIGLITZ, op. cit., 483. 
89 Srov. SKOBLÍK, op. cit., 227. 
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Při uvalení daně na mzdu můžeme pozorovat dva účinky. V části, kde je klasická 

nabídková křivka (tedy s růstem mzdy roste počet odpracovaných hodin), daň způsobí, že 

reálné mzda poklesne. V tomto případě dojde ke snížení nabídky práce, daň má tedy 

negativní dopad na práci, ochota pracovat se sníží. V části, kde je nabídka práce zpětně 

zakřivená, naopak daň způsobí, že díky snížení mzdy začnou lidé více pracovat. Tato 

skutečnost může být vysvětlena například tím, že lidé si chtějí udržet určitou hladinu svých 

příjmů.90 

Daně ze mzdy mohou snižovat i zvyšovat pracovní úsilí. To je způsobeno tím, že 

proti sobě navzájem působí důchodový a substituční efekt. Důchodový efekt zavedení daně 

způsobí snížení čisté mzdy. Aby si jedinec udržel stejnou míru spotřeby (resp. mzdy) jako 

před zdaněním, začne více pracovat. Proti tomuto působí substituční efekt, kdy se při 

poklesu mzdy již jedinci nechce pracovat a volí raději více volného času. Výsledný efekt 

závisí na součtu obou efektů, je tedy nutné vědět, který z obou bude působit na jedince 

silněji. 

Při progresivní daňové sazbě bude substituční efekt vyšší než při dani 

proporcionální. Paušální daň nezpůsobí substituční efekt, proto při jejím srovnání s daní 

progresivní můžeme tvrdit, že lidé budou pracovat více.91 Zvýšení spotřebních daní 

ovlivňuje ochotu pracovat stejných způsobem jako zdanění mzdy. Vzhledem k tomu, že 

lidé převážnou část svých příjmů utratí za spotřebu, dopady obou daní jsou téměř 

ekvivalentní. Při placení spotřební daně si ovšem lidé tuto daň méně uvědomují, proto 

jejich zvýšení nemá takový vliv na práci jako přímé zdanění mzdy. 

4.1.6 Daňová spravedlnost: kritéria spravedlivého zdanění92 

Co je vlastně spravedlivé zacházení? Máme dát přednost principu horizontální nebo 

vertikální spravedlnosti? Kapitola bude popisovat pět možných kritérií spravedlivého 

zdanění. Podíváme se k jakým daňovým systémům by vedly jednotlivé požadavky kladené 

na „dobré“ daně. 

 

 

                                                 

90 Srov. STIGLITZ, op. cit., 532. 
91 Srov. KUBÁTOVÁ, op. cit., 92. 
92 ŠUSTER Matěj: „Stejné zacházení“ a  „daňová spravedlnost“, dostupné na 

http://www.libinst.cz/komentare.php?id=154 (cit. 11.2.2007). 
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1. Jeden občan = jedna daň 

Tato úvaha vychází z toho, že se všemi občany by se mělo zacházet stejně, že mezi 

nimi neexistuje žádný relevantní rozdíl, který by mohl být ospravedlněn. Každý občan by 

měl odvádět státu stejně vysokou daň. Stát by neměl posuzovat jiné charakteristiky, jako 

například finanční a majetkové poměry nebo spotřebu.  

Zastánci často argumentují tím, že stát poskytuje všem občanům stejné 

zdravotnictví, stejnou armádu i bezplatný přístup ke vzdělání. Daň je platba za možnost 

tyto veřejné služby využívat v plném rozsahu. 

Výsledkem tohoto principu je tzv. daň z hlavy. Jedná se o daň, která byla typická ve 

starověku a středověku, v současnosti je však používána zcela ojediněle93. I když 

teoreticky má řadu výhod (např. nelze jí uniknout, nezpůsobuje substituční efekty), její 

praktické nevýhody jsou obrovské. Tak například její dopad na jednotlivé poplatníky může 

být zcela neúnosný, nemůže plnit žádné jiné funkce, než je funkce fiskální, tedy získání 

prostředků pro státní rozpočet.  

Všechny občany posuzuje stejně bez ohledu na jejich postavení ve společnosti, 

proto není ve shodě s rawlsismem, který vyzvedává toho nejchudšího. Prvek solidarity lidí 

s vyššími přijmy v takovém systému zdanění zcela chybí. Daň z hlavy může být správná 

podle utilitarismu, jestliže by přinášela užitek, co největšímu počtu osob. V tom případě to 

bude pravděpodobně záviset na rozložení obyvatel ve společnost podle výše příjmů. Pokud 

bude silná střední vrstva, zdanění tohoto typu bude dle utilitarismu spravedlivé. 

2. Každá koruna má být zdaněna stejně 

Všechny vydělané peníze by měly být zdaněny stejně, a to u všech občanů bez 

rozdílu. Argumentem je, aby stát nediskriminoval občany bohatší a nedemotivoval je od 

práce. Tato teorie tvrdí, že neexistuje rozdíl mezi korunou, kterou vydělá bohatý a tou, 

kterou vydělá chudý.  

Zdanění odpovídající tomuto principu je proporcionální zdanění. Jednotná sazba 

daně je uvalena na všechny příjmy. Je tím podpořen princip horizontální spravedlnosti. 

Solidarita – bohatší mají více peněž, platí více daní v absolutním vyjádření – není tak velká 

                                                 

93 Tuto daň se pokusila zavést M. Thacherová ve Velké Británii. 
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jako třeba u principu schopnosti platit. Mezní daňová sazba je jiná u chudých než 

u bohatých, v tomto systému je vyrovnána efektivní daňová sazba všech. 

Tento přístup ke zdanění neodporuje rawlsismu, ani utilitarismu. 

3. Teorie prospěchu 

Jak bylo uvedeno výše, daňová zátěž by měla být mezi jednotlivé občany rozložena 

tak, aby odpovídala užitku, prospěchu, který by získal od státu za své peníze. Někteří 

občané vyžívají služeb státu více než jiní, proto je dle této teorie spravedlivé, aby také 

platili státu více. 

Výsledkem teorie prospěchu může být několik typů zdanění v závislosti na tom, jak 

velký užitek mají jednotlivé příjmové skupiny obyvatel: 

• daň z hlavy – přináší-li státem poskytované veřejné služby všem stejný užitek; 

• regresivní zdanění – v případě, že větší prospěch z veřejných statků mají lidé 

s nižšími příjmy; 

• proporcionální zdanění – roste-li užitek ze státem poskytovaných služeb konstantně 

s výší příjmů; 

• progresivní zdanění – lidé s vyššími příjmy mají z veřejných statků větší prospěch. 

Celkově má teorie prospěchu spíše blíže k utilitarismu. Užitek společnosti bude 

pravděpodobně velký v situaci, kdy všichni budou mít pocit, že státu platí za služky tolik, 

jak velký prospěch z nich ve skutečnosti mají. 

Na druhou stranu většinou právě chudí pobírají od státu nejvíce, ale nemají 

možnost ze svých prostředků platit za tyto služby. Naopak bohatí například nevyužívají 

služeb veřejné dopravy, nepotřebují městskou policii, platí si vlastní ochranku. Daň z hlavy 

i regresivní zdanění ale neodpovídá rawlsismu.  

Problém nastává, když máme vyjádřit konkrétní prospěch. Altruisté mají mimo jiné 

prospěch také ze štěstí a prospěchu ostatních lidí. V tom případě by byli nejspíše ochotni 

zaplatit více na daních a zabezpečit sociální systém pro své chudší spoluobčany. V takové 

situaci by bohatí lidé viděli prospěch v tom, že by se vzdali části svého bohatství ve 

prospěch chudých. Tento přístup by odpovídal teorii spravedlnosti podle Rawlse, ale 

předpoklad, že se budou bohaté lidé chovat altruisticky, je velmi silný.  
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4. Princip schopnosti platit 

Tento princip říká, že lidé by měli platit daně podle toho, jaký mají majetek a jaké 

jsou jejich příjmy. Lidé s vyššími příjmy mají platit vyšší daně, protože to pro ně nebude 

tak velká zátěž, jako kdyby stejnou sazbu měli platit lidé s nižšími příjmy.  

Druhá varianta zdanění, která je zahrnována pod tento princip, je odvádět daně 

v souladu s příjmem nebo majetkem, kterého by lidé dosáhli, kdyby plně využívali svých 

schopností94. To by ovšem znamenalo, že „úspěšný manažer, který by přestal vykonávat 

svou manažerskou funkci a začal by se naplno věnovat bez nároku na odměnu charitativní 

činnosti, by byl povinen i nadále platit kupř. daň z příjmu ve stejné výši, jakou státu 

odváděl ze svého manažerského příjmu.“95 Tato varianta je ovšem pouze teoretická. 

Problém ovšem vyvstává v souvislosti s tím, jak tuto schopnost platit kvantifikovat 

a měřit. Nejčastěji se k tomu používají ekonomické kategorie jako je důchod a příjem, 

někdy také majetek či spotřeba. Schopnost platit je stejně těžce měřitelná jako vyjádření 

užitku jednotlivce.  

Teorie schopnosti platit podtrhuje princip vertikální spravedlnosti. Lidé, kteří mají 

schopnost podílet se na daňových povinnostech větší, mají odvádět státu vyšší daně 

v absolutním i relativním poměru. Na druhou stranu můžeme v této koncepci nalézt také 

princip horizontální spravedlnosti. Lidé se stejnými charakteristikami budou mít 

pravděpodobně stejnou schopnost platit, což povede k tomu, že budou odvádět stejné daně. 

Teorie odpovídá podstatě rawlsismu, velmi silně podporuje princip solidarity. 

5. Teorie stejné oběti 

Teorie oběti navazuje na předchozí teorii a říká, že všichni poplatníci mají při 

zdanění utrpět na svém užitku stejnou újmu, neboli oběť.96 

Daňové břemeno má být rozloženo tím způsobem, že všichni občané budou zatíženi 

stejně, utrpí tedy všichni stejnou oběť. Problémem zůstává, jak má být tato oběť vyjádřena. 

Jako ztráta užitku nebo ztráta peněz? Jak určit procento daně, která má být uvalena na 

důchod jednotlivce, vyjadřuje teorie oběti ve třech modifikacích:  

                                                 

94 V anglické literatuře te to označováno jako endowment taxation. 
95 ŠUSTER, op. cit. 

 

96 Srov. KUBÁTOVÁ, op. cit., 106. 
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a) Zdanění podle stejné absolutní oběti (kdy je tato oběť vyjádřena v korunách) 

znamená, že všichni by měli utrpět daní stejnou újmu v absolutních jednotkách. 

Výsledkem by byla již diskutovaná daň z hlavy. 

b) Zdanění podle stejné proporcionální oběti (kdy je tato oběť vyjádřena v korunách) 

vede k proporcionálnímu zdanění. Je analogické s principem, kdy každá koruna má 

být zdaněna stejně. 

c) Zdanění podle stejné mezní oběti. Stejně vysoké daně znamenají pro lidi s nižšími 

příjmy větší ztrátu užitku než pro bohatší. Vyrovnání mezních užitků97 by podle 

této teorie bylo spravedlivým předpokladem optimálního zdanění. Takové zdanění 

povede k progresivním daňovým sazbám. Čím rychleji by mezní užitek peněz 

klesal, tím větší by měla být daňová progresivita. 

 

Zastáncem teorie oběti byl také J.S. Mill, tato teorie odpovídá utilitarismu. Pokud 

budou mezní užitky všech občanů vyrovnány a všichni jedinci mají stejnou užitkovou 

funkci, nemůže dojít ke zvýšení celkového blahobytu dodatečným přesunem prostředků ve 

společnosti. Mill ovšem stavěl na předpokladech, že užitek všech lidí lze měřit a navzájem 

srovnávat. Skutečný tvar křivek mezního užitku u jednotlivých občanů není znám. Také 

předpoklad, že užitek z peněz je u všech lidí stejný, je nereálný. Navíc by daňový systém 

byl velmi složitý, protože by každý jedinec musel mít svou vlastní stupnici daňových 

sazeb. 

4.1.7 Základy zdanění 

Diskutovali jsme několik teorií, na základě kterých by měla být stanovena kritéria 

pro oprávněné zdanění, a k jakému zdanění vedou různé požadavky na spravedlnost daní. 

Spravedlnost v daních se projevuje vždy jako snaha po redistribuci a po dosažení určitého 

                                                 

97 Celkový užitek vyjadřuje celkovou úroveň uspokojení určité potřeby. Potřeby jsou individuální, 
vždy se vztahuje na někoho konkrétního. Užitek je též závislý na množství a kvalitě statků. 
Mezní užitek vyjadřuje, o kolik vzroste celkový užitek, jestliže se množství spotřebovávaného zboží zvýší o 
jednotku. Mezní užitek je závislý na významu a intenzitě potřeby (jsou-li potřeby naléhavé, pak každá další 
jednotka zboží přinese poměrně velký užitek) a na disponibilním množství (čím je zboží vzácnější, tím vyšší 
je mezní užitek z něho plynoucí). 

Zákon klesajícího mezního užitku říká, že s růstem objemu spotřebovávaného zboží klesá mezní 
užitek. Nejvyšší přírůstek uspokojení potřeb přinese první jednotka, každá další má pro spotřebitele menší 
význam. Celkový užitek se tedy s růstem objemu spotřebovávaného zboží zvyšuje stále pomaleji. 
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stupně progresivity. Nyní vymezíme několik základů, na které může být uvalena daňová 

sazba. 

Prvním z nich je příjem, který je nejčastěji označován jako vhodný základ pro 

zdanění podle principu platební schopnosti. 

Mezi výhody daně z přijmu patří fakt, že lidé přesně vědí, jakou část svého příjmu 

státu odvádějí. V závislosti na míře daňové progrese je vidět, jak velká je solidarita 

daňového systému. Další výhodou zdanění příjmů je, že neexistuje přesun této daně na 

někoho jiného.98 Je zřejmé, kdo ve skutečnosti daň platí. Daň z příjmu nemá vliv na výběr 

poptávaného zboží a služeb. 

Nevýhodou může být, že nesprávně nastavená progrese může přestat lidi motivovat 

více pracovat. Vysoké daňové zatížení může zapříčinit, ze budou lidé odměňováni 

nepeněžně. Nepeněžní příjmy buď nebývají zdaněny vůbec, nebo je možné zdanění 

uniknout. S tím souvisí také problém definice příjmu, resp. důchodu. Co všechno má být 

zahrnuto do základu daně? Má být zdrojem daně z příjmu jen mzdy a platy nebo také dary 

a dědictví? 

Přestože je příjem používán jako základ pro zdanění, které je podle principu 

platební schopnosti považováno za spravedlivé, existují také jiné základy spravedlivého 

zdanění. Spravedlivou základnou může být i spotřeba jedince, neboli výdaje, které utratí.  

Zdanění spotřeby umožňuje zdanit rozdílnou sazbou pozitivní aktivity a více zatížit 

to, co je považováno za nežádoucí, to co má být utlumeno. Problémem je, jak nastavit 

daňovou progresi. Můžeme například zdanit luxusní zboží vyšší sazbou, protože to budou 

pravděpodobně poptávat lidé s vyššími příjmy. Na druhou stranu základní potraviny a 

nezbytné věci by měly spadat pod sníženou sazbu. Takový přístup by byl ve shodě 

s Rawlsovou teorií, která zohledňuje užitek toho nejchudšího. Bylo by to navíc spravedlivé 

tím, že bohatí by se mohli rozhodnout, zda si luxusní věci dopřejí, na rozdíl od 

progresivního zdanění, kdy je jim část příjmu odebrána nezávisle na jejich rozhodnutí.  

Spotřeba je hodnocena ve srovnání s prací negativně, proto někteří argumentují, že 

je spravedlivější postihovat daní spíše spotřebu než důchod. „Lidé mají být zdaněni podle 

toho, co si od společnosti berou (spotřeba), ne podle toho, co jí dávají (důchod jako 

                                                 

98 Srov. STIGLITZ, op. cit., 568. 
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výsledek toho, co jedinec společnosti dal).“99 Navíc nepřímé daně mají tu vlastnost, že 

můžeme na základě naší spotřeby ovlivnit, kolik zaplatíme. 

Majetek je také považován za vhodnou základnu spravedlivého zdanění. „Při 

stejném důchodu má jedinec s větším majetkem nepochybně vyšší platební schopnost.“100 

Otázkou ovšem je, jak zdanit jedince, který majetek nabyl nevlastním přičiněním, 

například darem. Má být tento majetek zdaněn pouze jednorázově? Například v situaci, 

kdy má početná rodina hodně majetku, ale mají pouze nízké příjmy, by zdanění majetku 

bylo společensky neúnosné. Pokud byl majetek získán vlastním přičiněním, tedy z příjmů, 

jež byly již jednou zdaněny, může se zdanění majetku zdát nespravedlivé.  

Majetek je stavová veličina, neměnná, proto je problematické jeho zdanění. 

Na rozdíl od daní u příjmů a daní ze spotřeby jen na majetkových daních není možné 

postavit daňový systém.  

                                                 

99 KUBÁTOVÁ, op. cit., 110. 
100 Tamtéž. 
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4.2 Situace v ČR 

Česká republika se snaží o změnu své struktury daní. Změna stávající struktury 

se zdá být lepší variantou než samotné zavádění dalších. Změna struktury daní je úzce 

spojena s celkovou reformou veřejných financí. Vývoj jejich stavu dospěl tak daleko, 

že narůstající deficit vládního rozpočtu i veřejný dluh jsou dlouhodobě nezvládnutelné, 

proto se reforma veřejných financí stává nevyhnutelnou. Výše fiskálních deficitů roste 

i přes poměrně dynamický ekonomický růst a využívání jednorázových příjmů k jejich 

financování101. Navíc rostoucí daňová zátěž (viz konsolidovaná daňová kvóta) a vysoký 

podíl mandatorních výdajů (ze zákona povinných) negativně ovlivňují celkovou 

ekonomickou situaci České republiky.  

Veřejné finance v ČR vykazují od poloviny 90. let minulého století vážné deficitní 

hospodaření. Deficit vládního sektoru vyvrcholil v období let 2001 až 2003, kdy přesáhl 

hranici 6 % hrubého domácího produktu. Z dlouhodobého hlediska je velkým problémem, 

že byly nastoleny neúnosné trendy v oblasti sociálních a dalších povinných veřejných 

výdajů. V roce 2006 navíc došlo ke schválení řady zákonů zejména v sociální oblasti, které 

zvyšují veřejné výdaje a prohlubují deficit v roce 2007 o zhruba 36,0 mld. Kč (tj. přibližně 

1,1 % HDP). Tato opatření ovšem zvýrazňují již tak neudržitelné trendy na výdajové 

straně. V roce 2008 je již možné očekávat negativní dopad nových zákonů na saldo 

veřejných rozpočtů ve výši 49,3 mld. Kč (1,3 % HDP) a v roce 2009 další prohloubení 

dopadu na 60,2 mld. Kč (1,5 % HDP). Výsledkem uvedených trendů je opětovné 

prohlubování vládního deficitu a soustavný nárůst podílu mandatorních a quasi-

mandatorních výdajů (nárokových) na celkových výdajích státního rozpočtu, který již 

dosahuje téměř 80 %.102  

Pokud nebudou realizovány zásadní reformy na výdajové straně, pohltí mandatorní 

a quasi-mandatorní výdaje již na počátku příštího desetiletí veškeré prostředky státního 

rozpočtu. Růst těchto výdajů ilustruje následující graf. 

 

                                                 

101 Ministerstvo financí: Makroekonomická predikce ČR. Ministerstvo financí ČR, odbor 31 – 
finanční politiky, říjen 2003. 

102 Srov. Ministerstvo financí: Reformní kroky realizované v letech 2007 až 2010 k dosažení 
stanovených deficitů veřejných rozpočtů, interní materiál MF. 
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Obrázek č. 5: Poměr mandatorních a diskrečních výdajů na výdajích státního rozpočtu 
Zdroj: projekce MF, Ministerstvo financí: Reformní kroky realizované v letech 2007 až 2010 

k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů, interní materiál MF. 
Poznámka: Zápornou hodnotu diskrečních prostředků je možné interpretovat jako nutnost dotovat 

státní rozpočet z ostatních veřejných zdrojů. 
 

Přetrvávající deficity se promítají do soustavného nárůstu úrovně vládního dluhu. 

Při hodnocení spravedlnosti daňového systému se nemůžeme zaměřit pouze na to, zda je 

spravedlivý systém v současnosti, ale také na to, jaké dopady a vliv má současné 

hospodařená státu na budoucí generace. Pro odvrácení exploze vládního dluhu z důvodu 

stárnutí populace je nezbytné reformovat celý sociální systém takovým způsobem, aby byl 

omezen objem výdajů závisejících na věkové struktuře obyvatelstva a snížena citlivost 

vládních výdajů na demografický vývoj. 

Údaje o příjmech vládního sektoru jsou uvedeny v následující tabulce. Jak je z ní 

patrné, hlavní příjem našeho státního rozpočtu tvoří přímé daně. Příjmy z přímých daní za 

rok 2005 ve srovnání s rokem 2000 celkově vzrostly o 64,96 %, z toho o 44,86 % vzrostla 

daň z příjmu fyzických osob a nejvíce, o 91,02 %, daň z příjmu z právnických osob, také 

se zvýšily příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění o 35,10 %. Za stejné období se 

celkem daně na zboží a služby zvýšily jen o 38,65 %. Vidíme, že narůstající výše příjmů 

vládního sektoru je tažena objemem vybraných přímých daní a příspěvků na sociální a 

zdravotní pojištění. V roce 2005 nejvíce rostla daň z příjmu právnických osob, oproti roku 

2004 téměř o 20 %. V roce 2006 odhad údajů ukazuje propad výnosů daně z příjmů 

fyzických osob, což způsobilo také pokles celkových přímých daní. To bylo způsobenou 

změnou daňových pásem i sazeb daně. 
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Podle predikce skladby veřejných příjmů (konsolidované příjmy) Ministerstva 

financí na rok 2007 je zřejmé, že téměř 60 % bude opět tvořeno přímými daněmi, tedy 

z 11,06 % DPFO, 11,97 % DPPO a 35,09 % zdravotním a sociálním pojištění. Podíl 

přímých daní včetně pojistného na celkových daňových příjmech má v roce 2007 

přesáhnout 65 %. 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

odhad 
2007 

predikce

Konsolid. příjmy vládního 
sektoru 779,4 849,9 901,4 981 1060,5 1162,8 1 235 1328 

Daňové příjmy celkem 721,1 782 833,1 894,7 963,1 1060 1099 1183 

Daně na zboží a služby 247,6 255,5 265,4 282,1 306 343,3 364 397 

 - daň z přidané hodnoty 145,9 150,9 154,4 164,4 181,8 206,9 218 232 

 - spotřební daně 70,9 76,3 79,5 84,2 95,8 110,6 120 139 

 Pojistné na soc. a zdr. 
zabezpečení  287,4 318,9 335 359,7 388,3 416,1 439 466 

 Daň z příjmu fyzických osob 98,3 104,4 114,4 123 133,3 142,4 134 147 

 Daň z příjmu právnických osob 75,8 92 105,7 115,9 119,8 144,8 148 159 

 Daně z majetku a ostatní 5) 12,1 11,2 12,6 14 15,6 13,3 14 15 

 Nedaňové příjmy 47,7 55,4 54,7 62,7 60,5 58 75 61 

 Kapitálové příjmy 9,5 9,7 11,2 11,2 11,9 13,2 16 14 

 Dotace ze zahraničí 1,2 2,8 2,5 12,4 25 31,6 44 70 
 

Tabulka č. 2: Příjmy vládního sektoru, v mld. Kč 
Zdroj: Ministerstvo financí http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/makro_pre_30030.html 

(4.4.2007), zjednodušeno. 
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4.2.1 Velikost daní 

Jak vysoké platíme daně? Abychom mohli říci, zda jsou naše daně vysoké, zda 

daňoví zatížení roste či klesá, musíme umět porovnat jednotlivé systémy daní mezi sebou 

navzájem, ale také určit, jak se daňová zátěž vyvíjí v čase.  

Daňová kvóta 

K mezinárodnímu srovnání velikosti daňové zátěže jednotlivých zemí, ale také pro 

porovnání, jak daně rostou v čase se používá daňová kvóta103. Daňová kóta je ukazatel 

vyjadřující podíl vybraných daní příslušného státu na jeho hrubém domácím produktu.  

Rozlišujeme mezi daňovou kvótou a složenou daňovou kvótou. Složená daňová 

kvóta zahrnuje také odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Rok  1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Daňová kvóta (v %)  24,8 23,7 22,7 21,6 21,4 22,5 
Složená daňová kvóta (v 
%)  

41,3 40,1 39,1 38,6 38,3 39,7 

 
Tabulka č. 3: Vývoj složené daňové kvóty v ČR 

Zdroj: OECD 
Pozn.: Metodika OECD se liší od metodiky používané MF ČR, proto tyto údaje plně nekorespondují 

s následujícími tabulkami. Údaje ovšem mají pouze ilustrovat nastolený trend vývoje daňové kvóty. 
 

Podle údajů OECD patří Česká republika mezi státy s nejnižší daňovou kvótou. Při 

porovnání složené daňové kvóty, tedy včetně pojistného, tomu tak však již není. Důvodem 

je největší podíl sociálního a zdravotního pojištění na celkových daňových příjmech ve 

srovnání s zeměmi EU, který u nás dosahuje více než 40 %. Z toho plyne paradox, kdy ČR 

jako stát s nejnižší daňovou kvótou (poměrově daňovými příjmy) má nejvyšší míru 

sociální ochrany. 

V České republice dosahovala za rok 2006 podle odhadů Ministerstva financí 

37,5 %. To znamená, že z každé vydělané koruny v průměru odvedeme státu téměř 40 

haléřů. Daňové zatížení není v ČR ve srovnání se zbývajícími státy EU vysoké, patří spíše 

mezi země s relativně nízkým daňovým zatížením. Pokud ovšem použijeme pro srovnání 

složenou daňovou kvótu, toto tvrzení už neplatí. Je to způsobeno faktem, že vysoký podíl 

na celkovém daňovém zatížení tvoří sociální pojištění. Ještě ovšem nedosahujeme tak 

vysokého zdanění jako severské státy, avšak ve srovnání se zeměmi EU, jejichž 

                                                 

103 Údaje publikuje organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 
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ekonomická úroveň je nám blízká, jsou české daně vysoké. Česká republika je mírně pod 

průměrem EU, ale nad průměrem zemí OECD. 

Následující graf ilustruje situaci v roce 2003 ve státech Evropské unie. 

 

Obrázek č. 6: Složená daňová kvóta v EU 
Zdroj: http://www.euroekonom.cz/grafy/eu25-dane.gif (23.2.2007) 

 

Jak je zřejmé z obrázku, velikost daňové kvóty se v jednotlivých zemích liší. 

V poměru k HDP se výnosy v některých zemích zvýšily z několika málo procent k téměř 

padesáti procentům.  

Česká republika se nacházela co se týče daňového zatížení zhruba na konci první 

třetiny zemí EU s nejnižším daňovým zatížením. Větší daně mají ve všech severských 

státech, Beneluxu, Francii, Itálii, Německu a Rakousku. Naopak méně platí daňoví 

poplatníci z Evropy ve Španělsku, Portugalsku, Irsku a v pobaltských státech. S kterými 

státy se máme srovnávat je ovšem otázka, v EU je nám nejbližší ekonomická úroveň 

Španělska, Řecka nebo Portugalska, oproti nim je naše daňové zatížení vysoké. 
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Pokud budeme porovnávat složenou daňovou kvótu mezi zeměmi OECD, nachází 

se ČR zhruba v polovině. Průměrná složená daňová kvóta zemí OECD je cca o 10 p.b. 

nižší než průměr za EU. Vyspělé státy včetně USA podporují stále více snižování daní.  

 

Obrázek č. 7: Složená daňová kvóta v České republice – vývoj 
Zdroj: MF ČR, 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/tiskove_zpravy_16314.html?year=2005 (cit. 4.4.2007) 
 

Problémem České republiky je, že přestože v minulých letech výše daňové kvóty 

rostla, neklesl výrazněji deficit veřejných financí. Stát v postatě hospodařil na dluh. Pokud 

by neměly ve veřejných rozpočtech vznikat hluboké deficity, je za potřebí daňovou kvótu 

dlouhodobě stabilizovat proti výkyvům.  

Složená daňová kvóta, kdy v roce 2005 dosáhla rekordní výše, začala 

v následujících letech klesat. Letos by se podle údajů Ministerstva financí mohla dostat 

pod úroveň z roku 2002. Vysoká míra zdanění byla vyvolána převážně změnami 

nepřímých daní, daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Ačkoliv se DPH snížila o 3 p. 

b., řada výrobků byla přesunuta ze snížené sazby do základní. Ke snížení po roce 2005 

přispělo především snížení daňových sazeb u daně z příjmu fyzických osob a také snížení 

daně z příjmu právnických osob v roce 2006.  

Snižování kvóty vždy neznamená, že dojde ke snížení daňové zátěže pro jednotlivé 

daňové poplatníky.  
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Obrázek č. 8: Složená daňová kvóta v České republice – výhled 
Zdroj: MF, Tisková zpráva ze dne 3.6.2004 

 

Den daňové svobody 

Další možností, jak měřit a porovnávat daňové břemeno v čase i prostoru je podle 

dne daňové svobody. 

Den daňové svobody je „pomyslnou hranicí, která rozděluje časové údobí jednoho 

roku na dvě části. Jejich délka je určena souhrnnou velikostí aktuálního daňového zatížení 

(spolu se zákonným pojištěním). Samotný den daňové svobody je pak poměrem mezi 

sumou daňových odvodů (daně přímé i nepřímé, sociální a zdravotní pojištění) a počtem 

dní v roce.“104 Jinými slovy určuje toto datum den, do kterého musíme odevzdávat svůj 

celý výdělek státu a od kdy už začínáme vydělávat sami na sebe. Čím je den daňové 

svobody vzdálenější od počátku roku, tím je daňové zatížení vyšší. Den daňové svobody 

by měl přispět k tomu, aby lidé byli s to uvědomit si aktuální velikost daňového zatížení. 

V České republice je den daňové svobody sledován od roku 2000, přehled je 

uveden v tabulce. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

6.června 7.června 11.června 12.června 15.června 14.června 14.června 11.června
 

Tabulka č. 4: Den daňové svobody v České republice 
Zdroj: Liberální institut, www.libinst.cz 

                                                 

104CENTRUM PRO STUDIUM EKONOMICKÉ SVOBODY: Den daňové svobody, http://danova-
svoboda.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=48 (cit. 27.4.2007) 
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Skutečnost, že během posledních několika desetileté došlo k rapidnímu nárůstu 

vybíraných daní, ilustruje historické srovnání údajů o dnech daňové svobody. V roce 1929 

si Česká republika mohla poznamenat tento den do kalendáře už 12. února105. 

Z údajů v tabulce je vidět, zda politici respektují moderní ekonomické trendy ve 

světě a snaží se snižovat celkové daňové zatížení. Tendence vývoje nám ukazuje, zda jsou 

dopady reforem daňových soustav žádoucí a kterým směrem daňovou zátěž posouvají. 

Nižší daně jsou totiž v zájmu každého daňového poplatníka, firmy či domácnosti. Dovolují 

jednotlivcům rozhodovat o větším podílu vytvořeného bohatství (důchodu), a to nejen ke 

svému prospěchu, ale taktéž svého okolí i celé země. 

Tento údaj nám slouží také k porovnání vývoje daňového zatížení v jednotlivých 

letech i mezi jednotlivými státy. 

 

Obrázek č. 9: Vývoj daňového zatížení 
Zdroj: http://danova-svoboda.cz 

                                                 

105 Tamtéž. 
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Z grafu vidíme, že například na Slovensku nastane letos den daňové svobody již 

6. května, což je o více než měsíc dříve než u nás. Z ostatních zemí je před Českou 

republikou ještě Polsko s datem 4. června. Na druhé straně Německo i Rakousko 

přerozdělují oproti nám větší část důchodu vyprodukovaného tamějšími obyvateli. Mezi 

státy s nejnižším daňovým zatížením podle tohoto ukazatele patří dále země jako Irsko, 

Švýcarsko, či Austrálie. Nejdéle pro stát pracují Švédi, kteří si budou moci připomenout 

den daňové svobody až koncem července. 

Lafferova křivka 

Optimální velikost daní zajímala ekonomy vždy. V roce 1974 přišel Arthur Laffer 

s konceptem, kdy se pokusil aplikovat zákon klesajících výnosů na daňovou teorii. Křivka, 

kterou navrhl, jednoduše ukazovala, že s růstem daní rostou daňové výnosy jen do určitého 

bodu. Poté se výrobci zboží a poskytovatelé služeb rozhodnou, že díky vysokému zdanění 

přestanou podnikat a tedy i platit daně. Daňové výnosy začnou při dalším zvyšování daní 

klesat. 

 

Obrázek č. 10: Lafferova křivka 
Zdroj: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/136223-lafferova-krivka (13.3.2007) 

 
 

Jak vidíme z obrázku, Lafferova křivka zobrazuje závislost celkového objemu 

vybraných daní na míře zdanění. Platí, že v obou extrémech, jak při nulovém zdanění, tak i 

u 100 % sazby je daňový výnos nulový. Při 100 % zdanění daňoví poplatníci raději nic 

nevydělávají, popřípadě se povinnosti platit daně nějakým způsobem vyhnou. Z tvaru 

křivky je vidět, že existují vždy dva body, ve kterých může vláda dosáhnout stejných 

daňových výnosů, ale při různých úrovních národního hospodářství v závislosti na 

velikosti daňových sazeb. Jedinou výjimku tvoří bod, kdy daňové výnosy dosahují 

maxima.  
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Někde mezi dvěma extrémy existuje optimální míra zdanění, která generuje 

nejvyšší daňové příjmy pro stát. Vychýlení se z tohoto bodu znamená nižší výnosy. 

Zvyšování daňové sazby nad tuto hranici se již projeví negativně, vysoké daně sníží 

celkový výnos. Nachází-li se země úrovní svého zdaněná v tzv. prohibitivní zóně, může 

snížení daní zvýšit svůj celkový příjem.  

V sedmdesátých letech v USA, kdy došlo ke zvýšení daní, poklesly celkové daňové 

výnosy. Země se pravděpodobně nacházela za bodem optima v prohibitivní části. Tyto 

zjištění potvrdily závěry práce Arthura Laffera a následně byly vodítkem pro daňové 

reformy Ronalda Reagana počátkem osmdesátých let 20. století v USA. Tyto reformy se 

ukázaly jako velmi užitečné, neboť daňový výnos vzrostl i přes snížení sazeb. 

Najít bod, kdy jsou maximální daňové výnosy, nelze. Vzhledem k tomu, že 

v ekonomice není možné provádět žádné experimenty, jaké dopady budou mít jednotlivé 

reformní kroky, lze těžko předvídat. 

4.2.2 Struktura daní 

Pro posouzení spravedlnosti daňového systému je nutno také znát, jaká je struktura 

daní uvnitř systému, jaký podíl tvoří daně přímé a nepřímé. 

Současný daňový systém v České republice se výrazně neliší od jiných evropských 

daňových systémů. Je to zčásti dáno historickým vývojem a také tím, že jako člen EU jsme 

se v Přístupové smlouvě106 zavázali harmonizovat vybrané daně. Evropská unie se 

rozhodla v rámci své politiky pro harmonizaci nepřímých daní. Stanovuje například 

minimální sazby spotřebních daní u tabákových výrobků a produktů z minerálních olejů. 

V oblasti daní přímých nechává svým členským zemím volnou ruku. 

                                                 

106 Úplné znění k dispozici na http://www.senat.cz/evropa/smlouva/index.php?ke_dni=2.6.2006&O= 
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V ČR existuje poměrně široká škála typů daní, skládající se z daně z příjmu 

fyzických osob, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, daně darovací a dědické, daně 

z nemovitostí a převodu nemovitostí, místní poplatky aj. Hlavním zdrojem daňových 

příjmů jsou daně z příjmu fyzických osob, odvody na sociální pojištění a nepřímé daně. Ve 

srovnání s evropským průměrem má ČR podstatně nižší podíl přímých daní na celkových 

daňových příjmech. To je vyváženo zvýšeným podílem daní ze spotřeby a úhrad sociálního 

pojištění, přičemž odvody na sociální zabezpečení tvoří největší část. Podle údajů OECD je 

to nejvíce ze všech zemí EU107. 

Zdanění práce 

Na všechny příjmy, které pocházejí ze zdrojů v České republice i ze zahraničí, je 

uvalena daň z příjmu fyzických osob. Podle zákona o daních z příjmu existuje celkem 

35 různých druhů příjmů ze závislé činnosti, podnikání, kapitálového majetku atd. Od této 

daně jsou osvobozeny některé druhy příjmů, zákon uvádí celkem 66 druhů příjmu 

osvobozených od daně. Sazba je stanovena klouzavě, v současně existují 4 daňová pásma 

(12 %, 19 %, 25 % a 32 %). Navíc zákon uvádí sedm možných odpočitatelných položek, 

nezdanitelné minimum na poplatníka, na vyživované dítě žijící v domácnosti 

s poplatníkem, na manžela(ku) a další. 

Daň z příjmů fyzických osob má zajišťovat spravedlnost díky progresivně 

nastaveným sazbám. Jak bylo diskutováno výše, progresivním zdaněním práce je podepřen 

princip solidarity. Taková osobní daň svými vlastnostmi podporuje spravedlnost i 

efektivnost daňového systému. Daň odpovídá principu platební schopnosti. Pomocí 

progresivní daně lze jednoduše přerozdělovat důchody mezi členy společnosti.  

Sociální odvody jsou v České republice nastaveny vysoko. Přestože samotné 

zdanění příjmů (tedy daň z příjmu jak právnických, tak i fyzických osob) nepatří mezi 

nejvyšší, povinné sociální odvody způsobují, že zatížení práce je nad průměrem států EU. 

„Zajímavý obrázek nabízí z pohledu ČR údaje o daňovém zatížení práce. Eurostat 

vypočítává tzv. implicitní daňové sazby, které vypočítávají, jaký je podíl daňového zatížení 

práce na celkových pracovních příjmech. Implicitní daňová sazba práce ukazuje, že v roce 

                                                 

107 OECD: 
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_37427_1942460_1_1_1_37427,00.html (cit. 22.1.2007) 
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2004 pracující v ČR odvedli státu 41,5 % svých příjmů. Tím se ČR umístila na šestém 

místě mezi státy Evropské pětadvacítky a na prvním místě mezi nováčky.“108 

Sloupec1 Důchodové 
pojištění 

Nemocenské 
pojištění 

Státní politika 
zaměstnanosti Celkem 

Organizace  21,5 % 3,3 % 1,2 % 26 % 

Zaměstnanci 6,5 % 1,1 % 0,4 % 8 % 

OSVČ 28 % 4,4 dobrovolně 1,6 % 29,6 %, resp. 34 %
 

Tabulka č. 5: Procentní sazby pojistného platné v ČR109 
Zdroj: MPSV, ČSSZ, www.cssz.cz. 

Vysoké zatížení práce může často oslabovat dodatečnou ochotu pracovat, jak bylo 

uvedeno v kapitole diskutované výše. 

Celkové příjmy státního rozpočtu z daně příjmu fyzických osob jsou necelých 

5 % HDP a na celkových daňových výnosech se podílejí ze 13 %. Výnosy této daně jsou 

jedny z nejnižších v EU. 

Nepřímé daně 

Daň z přidané hodnoty tvoří základ nepřímého zdanění v ČR, ale je také páteří celé 

daňové struktury. DPH se vztahuje na všechny podnikatelské aktivity a subjekty. Daň 

z přidané hodnoty má stanoveny v ČR dvě sazby110. Od roku 2004 platí základní sazba 

19 % a snížená 5 %. Do snížená sazby jsou zařazeny potraviny, farmaceutické výrobky, 

knihy apod. Podíl daně z přidané hodnoty na celkových daňových výnosech je mírně vyšší 

než je průměr Evropské unie. 

Snížená sazba DPH má jistě sociální význam. Do této sazby jsou zařazovány služby 

a zboží související se prvotní lidskými potřebami. Tato skutečnost je v souladu 

s Rawlsovým přístupem. Na druhou stranu nemůžeme nic bližšího konstatovat o 

utilitarismu. Pokud by zrušení snížené sazby daně by přineslo více peněz do státní 

pokladny, z čehož by vzrost užitek více lidem, bylo by uplatňování snížené sazby 

nesprávné.

                                                 

108 EURACTIV: Zdanění práce je v ČR jedno z nejvyšších v Evropské unii, 
http://www.euractiv.cz/cl/24/2680/Zdaneni-prace-je-v-CR-jedno-z-nejvyssich-v-Evropske-unii (cit. 
12.4.2007) 

109 V tabulce nejsou uvedeny sazby zdravotního pojištění, které jdou zdravotním pojišťovnám. 
110 Evropská unie vymezuje zboží a služby, které mohou (ale nemusí) být předmětem snížené sazby 

daně z přidané hodnoty, a stanovuje minimální výši základní sazby DPH (15 %) a minimální výši snížené 
sazby DPH (5 %).  
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Složitá soustava daní 

Optimální daňový systém musí brát v potaz jednotlivé požadavky jako takové, ale 

především všechny požadavky ve vzájemném kontextu. Optimalizace daňového systému 

tudíž znamená hledání kompromisu mezi jednotlivými požadavky. Nejvíce diskutovaný je 

kompromis mezi efektivností a spravedlností. Efektivnost vyžaduje minimální zásahy 

státu, nenarušování tržních principů zbytečnými intervencemi a spravedlnost vychází 

z redistribuce příjmů a důchodů ve společnosti, čímž dochází k distorzím v cenách 

i mzdách. 

Dnešní daňové systémy se vyznačují existencí mnoha daní, jejich výjimek 

i osvobození od jejich placení. Ne jinak je tomu také v české soustavě daní. Vyvstává tedy 

otázka, zda by nebylo možné nahradit systém mnoha daní jedinou hlavní daní, která by 

odpovídala všem požadavkům na daňový systém kladeným. Zavedení takové daně by jistě 

přineslo velké administrativní úspory, došlo by ke zprůhlednění daní i odstranění mnoha 

výjimek.  

Jak uvádí Kubátová111 na základě daňové teorie, „jedna velká deformace má 

významnější důsledky než několik malých.“ Tuto situaci dále ilustruje příkladem. 

V případě existence dvou deformací na různých trzích způsobených daněmi můžeme 

odstraněním pouze jedné z nich druhou deformaci zvětšit, například zvýšením daně jako 

důsledek zrušení daně první. Navíc může jedna deformace druhou kompenzovat. V situaci, 

kdy bude cena na prvním trhu nespravedlivá pro jednoho poplatníka v důsledku daně a na 

druhém trhu pro druhého poplatníka, nemusí být celková nespravedlnost mezi oběma 

velká. Je tedy výhodnější spokojit se se dvěma menšími deformacemi.112 Z tohoto důvodu 

je nezbytné, aby se daňové soustavy skládaly z několika velkých i malých daní než pouze 

z jedné základní. Optimální zdanění si proto žádá simultánní působení vícero daní.  

Nicméně nesystémové novelizace daňových zákonů v posledních letech vedly 

k tomu, že současný systém daní v ČR je nepřehledný, plný výjimek a osvobození. Právě 

nepřehlednost daňového systému jako celku volá po zprůhlednění jednotlivých daní, 

a tudíž i k jejich větší spravedlnosti. 

                                                 

111 KUBÁTOVÁ, op. cit., 128. 
112 Nadměrné daňové břemeno roste se čtvercem růstu daně. Dva čtverce o straně t jsou menší než 

jeden velký o straně 2t. 
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4.3 Budoucnost – ekologické daně, rovná daň 

K odvrácení finanční krize veřejných financí ve středně a dlouhodobém horizontu 

je nevyhnutelné provést systematické reformní kroky, které odstraní současné příčiny 

deficitních tendencí a vytvoří předpoklady pro řešení fiskálních dopadů stárnutí populace. 

V této části se budu více věnovat dvěma reformám, které jsou v České republice 

navrhovány. 

První z nich je zavedení rovné daně. Druhou variantou, o které se také dlouho 

diskutuje je ekologická daňový reforma. Obě varianty se vzájemně nevylučují a je možné 

je s mírným úpravami uskutečnit najednou. 

4.3.1 Koncept rovné daně 

Jak jsme uvedli výše, rovná daň je takový způsob zdanění, při kterém jsou všechny 

osoby i společnosti zdaněny vždy stejnou relativní sazbou. Existuje několik modifikací 

rovného zdanění. „True flat tax“ je případ, kdy je stejnou sazbou zdaněno vše, na druhé 

straně může být rovná daň aplikována jen na některou z vybraných daní, nejčastěji na daně 

z přijmu. Většina států, kde je rovná daň zavedena, používá současně také institut 

nezdanitelného minima, které je ze zdanění vyloučeno. Tím se částečně koncept rovné 

daně přibližuje progresivnímu zdanění. Odečitatelná položka určuje sumu, která nepodléhá 

žádnému zdanění, a až od určitého příjmu je uvalena jednotná daň. To ovšem znamená, že 

ani systém rovné daně neměří všem stejně. Jsou-li v systému používány odečitatelné 

položky, skutečný odvedený podíl daně stoupá s výší příjmu.  

Spravedlnost rovné daně 

Zastánci rovného zdanění často argumentují, že toto zdanění je spravedlivější než 

progresivní daně, neboť každý platí stejné procento. Z každé vydělané koruny nebo 

z každé utracené koruny odvede státu každý občan stejnou část. Každý jedinec se na chodu 

státu podílí relativně stejným dílem ze svého příjmu. Také platí, že lidé, kteří vydělají nebo 

utratí více než jiní, odvedou státu více v absolutních hodnotách. 

Spravedlnost je nastolena například v situaci, kdy jedna rodina platí vyšší daně než 

jiná, přestože obě pobírající stejný důchod. V systému rovné daně nemůže totiž nastat 

situace, že rodiny, které mají v součtu stejné mzdy, odvedou různě velké daně jen proto, že 

v jedné rodině je ve velikosti platu ženy a muže větší rozdíl a tím pádem každý z nich 
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podléhal jiné daňové sazbě. Rovná daň je zkrátka stejná pro všechny poplatníky. 

Horizontální spravedlnost je v systému rovné daně nezpochybnitelná.  

Další skutečností, která podporuje spravedlnost rovné daně, je odstranění dvojího 

zdanění. Nebyly by daněny příjmy z úspor, firemní podíly atd. Navíc se předpokládá, že 

uvažovaný koncept rovné daně nepočítá se zdaněním převodu nemovitostí a daní dědickou. 

To ovšem závisí na konkrétních parametrech daňového systému.  

Je třeba znovu připomenout, že při zavedení rovné daně nezaplatí každý stejnou 

daň, ale že stejná bude pouze její sazba. Konkrétná výše se bude měnit v závislosti na 

velikosti příjmu každého. 

V případě, že dojde ke zrušení minimálního základu daně113, přispěje toto opatření 

výrazně ke zjednodušení podnikatelského prostředí a sníží daňové zatížení těch 

podnikatelů, jejichž rozdíl mezi příjmy a výdaji jim neumožňuje platit daně. Tím se 

současně zvýší vertikální spravedlnost daňového systému a výrazně zjednoduší možnost 

podnikání i v těch oborech a regionech, kde je obecně podprůměrná ziskovost.114 

Solidarita 

Odpůrci této daně zdůrazňují princip solidarity, která je při rovní dani potlačen. 

Zavedení rovné daně způsobí, že lidé s vyššími příjmy zaplatí státu menší odvody na 

daních a chudým lidem se odvody relativně zvýší. 

Rovnou daň již v podstatě máme mezi obchodními společnostmi. Daňová sazba je 

nastavena jednotně. Je tomu, protože mezi obchodními společnostmi nemůže být žádná 

solidarita. Jednotná daňová sazba u DPPO je správná, nediskriminuje podnikání.  

Degresivita systému jako celku 

Díky tomu, že daně ze spotřeby mají všeobecně degresivní charakter, zavedením 

rovné daně by celkový daňový systém byl taktéž degresivní. To by ovšem znamenalo, že 

lidé s nižšími příjmy by odvedli na daních relativně větší část svých důchodů. Výsledek by 

byl dále posílen skutečností, že důchody lidí z nižších příjmových skupin pocházejí 

převážně z mezd a platů, ale příjmy bohatších lidí pocházejí navíc také z jejich úspor, 

                                                 

113 V zákoně o dani z příjmů je stanovena minimální výše daňového základu, který lze ještě snížit o 
některé odpočitatelné položky. 

114 Srov. Ministerstvo financí: Reformní kroky realizované v letech 2007 až 2010 k dosažení 
stanovených deficitů veřejných rozpočtů, interní materiál MF. 
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investic a obchodních podílů, které jsou však v konceptu rovní daně ze zdanění 

osvobozeny. 

Progresi u rovné daně způsobují odpočitatelné položky. Jediným rozdílem oproti 

progresivnímu zdanění je, že progrese u rovné daně končí právě na úrovni stanovené 

sazby. A až od vyšších příjmů je daň skutečně rovná. To ovšem můžeme ovšem tvrdit také 

o současném systému jen s tím rozdílem, že rovná daň platí až od nejvyšší mezní daňové 

sazby. Potom by se ovšem debata točila pouze o výši daňové sazby.  

U lidí s nižším příjmem je přínos daně sporný. Bude záviset na součtu jejich 

odpočitatelných položek. Mohou tedy na daních zaplatit více nebo méně. Vzhledem 

k jejich nízkým příjmům bude dopad zvýšení daní pro ně citelný. Pro střední třídu, jejíž 

mezní daňová sazba by se rovnala právě sazbě rovné daně by se v podstatě nic nezměnilo. 

Komu však zavedení rovné daně prospěje jsou vyšší střední vrstvy a bohatí lidé. Na snížení 

daně u bohatších by pravděpodobně tedy doplatili lidé s nižšími příjmy. 

Lidé s nižší střední vrstvy doplatí také na zavedení jednotné sazby DPH, tedy její 

zvýšení. Celkově se předpokládá, že vzroste její objem a zaplatí se tím nedostatek financí 

z daně z příjmu. Drobné platby denní potřeby mají pokrýt snížení daně u 

vysokopřijmových obyvatel. 

Vzhledem k tomu, že velká část příjmů státního rozpočtu pochází od nejbohatšího 

decilu, musí být zavedení rovné daně většinou doprovázeno snížením vládních výdajů. 

Administrativní náklady rovné daně jsou několikanásobně nižší, proto snížení výdajů 

nemusí nutně kopírovat snížení příjmů. 

Dodatečné efekty zavedení rovné daně 

Rovná daň nediskriminuje žádnou ekonomickou aktivitu. Cenové informace nejsou 

pokřiveny různým zdaněním. Odstranění distorzí může vést k dlouhodobému 

hospodářskému růstu, čímž přispěje k růstu životní úrovně svých obyvatel.  

Navíc neodrazuje od práce, jako tomu bylo v případě dodatečného výdělku u 

progresivních sazeb. Obhájci rovné daně uvádějí, že v dlouhodobém horizontu by 

znamenala vyšší daňové zisky pro stát. Při nižším zdanění by lidé i firmy více pracovali i 

podnikali, neboť by jim klesla mezní daňová sazba a to by ovlivnilo jejich rozhodnutí. 

Více vykonané práce znamená vyšší příjmy, vyšší zisky zase znamenají vyšší příjmy pro 

státní pokladnu. 
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Obrázek č. 11: Daňová kvóta v ČR a SR 
Zdroj: www.euroekonom.cz 

 

Obrázek zobrazuje porovnání daňové kvóty v České republice a na Slovensku, kde 

i přes zavedení rovné daně a poklesu daňové kvóty, daňová výnosnost po zavedení rovné 

daně stoupla. 

Shrnutí  

Koncept rovné daně nemá v úmyslu změnit přerozdělování příjmů ve společnosti. 

Jeho primárním cílem je zvýšit efektivnost a spravedlnost zdanění, především horizontální. 

Podle propočtů a odhadů Ministerstva financí má nová reforma přinést následující 

výsledky: 

1. Snížení nákladů práce 

Jak jsem uvedla výše, jsou v současném systému daní vysoké náklady na práci. Snížení 

sazeb DPFO bude mít mj. pozitivní dopady na stimulaci ekonomické aktivity jak 

zaměstnanců, tak i jednotlivých podnikatelů. Jde zejména o skupinu zaměstnanců 

s vysokými příjmy, pro které budou navržené změny znamenat výrazné měsíční úspory na 

dani z příjmu i v sociálním pojistném, což přispěje k omezení jejich ochoty k daňovým 
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únikům, resp. daňovým optimalizacím. Rovná daň bude dále pozitivně ovlivňovat firmy, 

které zaměstnávají velmi kvalifikované a vysoce placené zaměstnance.115  

2. Přesun od přímého zdanění k nepřímým daním 

Zvýšení daňových příjmů z nepřímých daní a snížení příjmů z přímých daní je trendem, 

který vychází z názoru, že je ekonomicky vhodnější zdaňovat občany v okamžiku, kdy od 

společnosti poptávají zboží a služby, a nikoliv je trestat za to, že společnosti poskytují svůj 

čas a v její prospěch i práci. Zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z nepřímých daní 

umožňuje, při zachování dané výše veřejných výdajů, snížit např. daňové zatížení práce, 

což dále přispívá k hospodářskému růstu. Spotřební daně ale všeobecně mají regresivní 

charakter, což jistě nepovede k posílení spravedlnosti daňového systému jako celku.  

Dalšími pozitivními dopady má být snížení daně z příjmu právnických osob, jež má 

podporovat podnikatelské aktivity, a celkové zprůhlednění systému zdanění. 

4.3.2 Ekologická daňová reforma 

Daně související s ochranou životního prostředí se v devadesátých letech staly 

významným nástrojem v politikách evropských zemí. Téměř ve všech daňových 

soustavách dnes najdeme takové položky, které daní či zpoplatňují to zboží, jehož spotřeba 

nebo výroba má negativní vliv na životní prostředí. Takové daně nebo poplatky 

označujeme jako ekologické nebo environmentální. 

V České republice by měly od příštího roku platit vyšší sazby na elektrickou 

energii, zemní plyn a pevná paliva. O jejich konečné podobě se právě jedná. Tyto daně 

úzce souvisí se spravedlností, tu ovšem musíme pojat široce a chápat takové zdanění jako 

spravedlivé se smyslu budoucích generací.  

Ekologické daně patří do skupiny tzv. korekčních daní. Korekční daně mají 

regulovat určité aktivity, a to jednak aby byly potlačeny, jednak aby byly podporovány, 

zvýhodněny podporované aktivity a zboží. 

Pojem ekologické daňové reformy (EDR) se v posledních letech často používá. 

Samotný koncept ekologické daňové reformy se poprvé objevuje v sedmdesátých letech. 

Koncept ekologické daňové reformy je všeobecně chápán jako zvýšení daní na ekologicky 

nešetrné aktivity (spotřeba fosilních paliv, znečišťování životního prostředí apod.) a 

                                                 

115 Srov. Ministerstvo financí: Reformní kroky realizované v letech 2007 až 2010 k dosažení 
stanovených deficitů veřejných rozpočtů, interní materiál MF. 



 76

následné snížení daní, které zatěžují aktivity pro hospodářství přínosné (mezi ně se řadí 

především zdanění práce, popř. snížení jiných distorzích daní jako je daň z přidané 

hodnoty). Stejně jako se různí definice ekologicky orientovaných daní, jednotnou definici 

konceptu EDR bychom také těžko hledali.  

Jednotlivé státy si termín vykládají různým způsobem. Konkrétní podoby 

provedení ekologické daňové reformy se navíc navzájem liší v závislosti na výchozích 

podmínkách jednotlivých států, ale také na stupni „ekologizace“ stávajícího rámce. 

Výnosová a sektorová neutralita 

Základním principem EDR je zachování výnosové neutrality. Fiskální (výnosová 

nebo příjmová) neutralita znamená, že o co se zvýší ekologické daně, o to se sníží jiné 

daně nebo odvody, aby celková daňová zátěž zůstala nezměněna. Mimo výnosovou 

neutralitu se někdy mluví také o sektorové neutralitě. Ta znamená, že daně a poplatky 

vybrané v určitém sektoru ekonomiky (např. od průmyslu, domácností) jsou navráceny 

zpět právě do tohoto sektoru. Tento dílčí případ výnosové neutrality zaručuje udržení 

konstantních příjmů v jednotlivých sférách ekonomiky. 

Cíle reformy 

Cílem provedení EDR není jen ekologický aspekt, ale má pomoci také ozdravit 

strukturu příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu. Reforma by měla skrze změnu 

fiskálního rámce přispět ke zvýšení efektivnosti ekonomiky. 

Dani by měly podléhat takové aktivity, jež ovlivňují životní prostředí negativním 

způsobem. Jednotlivé státy i nadnárodní instituce si ovšem samy určují, jak velký negativní 

dopad je třeba k tomu, aby bylo záhodno ekologickou daň zavést. Česká daňová soustava 

obsahuje také daňový titul „daně na ochranu životního prostředí“, tato daňová položka 

však do dnešní doby zůstala nenaplněna a jednotlivé daně, které mají vztah k životnímu 

prostředí, jsou rozptýleny mezi ostatní daňové tituly.  

Z definice i rozdělení uvedených výše plyne, že existuje několik hlavních původců 

znečištění životního prostředí, které jsou zatíženy daní. Majoritní část výnosů 

ekologických daní tvoří daně související s nákupem a provozem motorových vozidel (daně 

na motorová vozidla a daně z pohonných hmot). Druhou významnější složkou jsou daně 

z energií (daně na elektrickou energii, vytápění a zpracování paliv). Některé země ovšem 

uvalují daně a poplatky na široké spektrum ostatních environmentálních problémů, např. 

na vodu, poplatky za odpady apod.  
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Environmentálně orientované daně bývají obecně členěny (např. Eurostat116) do 4 

základních kategorií. Jedná se o 

a) daně na energie (patří sem daně z ropných produktů i daně z využití energií); 

b) daně z dopravy (zejména daně z vozidel a poplatky spojené s jejich užíváním); 

c) daně ze znečištění a 

d) daně z využití přírodních zdrojů. 

I když by se na první pohled mohlo zdát, že jediným smyslem zavádění 

ekologických daní a poplatků do daňových systémů jednotlivých zemí je ochrana životního 

prostředí a úspora primárních přírodních zdrojů, i tyto daně jako takové v sobě spojují 

hned dva aspekty (tři aspekty, pokud uvažujeme i distrozní motiv). Jedná se o motivaci 

rozhodování jedinců, ale prvotním smyslem jakýchkoliv daní bylo získat finanční 

prostředky do státního rozpočtu. 

Recyklace daňových výnosů 

Nabízí se několik variant, jak může stát použít výnosy z ekologických daní. Záleží 

na rozhodnutí jednotlivých zemí, jak s danými příjmy naloží. Obecně se dá říci, že se 

výnosy použijí: 

• ke snížení deficitu veřejných rozpočtů, popř. k tvorbě jejich přebytku; 

• k lump-sum transferům ekonomickým subjektům; 

• ke snížení jiných daní, např. daně z kapitálu, daně z přidané hodnoty; 

• ke snížení daní způsobujících distorze na trhu práce; 

• financování nových výdajů (např. titulů souvisejících s ochranou ŽP). 

Příjmy z ekologicky orientovaných daní mohou jít přímo do státního rozpočtu nebo 

být účelově vázány a použity ke specifickým účelům. Tyto účely mohou v některých 

případech být ekologicky motivované. Mnoho států má v současné době vázané výnosy 

z daní z pohonných hmot117, které jsou určeny k údržbě a výstavbě silnic a dálnic. 

                                                 

116 ECOTEC: Study on the Economic and Environmental Implications of the Use of Environmental 
Taxes and Charges in the European Union and its Member States, Brusel, 
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/environmental_taxes.htm (cit. 23.6.2004), 12. 

117 V České republice jde část spotřebních daní do Státního fondu dopravní infrastruktury. 
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Způsob využití dodatečných výnosů environmentálního zdanění má vliv na výši 

optimální daňové sazby ekologických daní. Studie118 ukázala, že vztah mezi zlepšením 

životného prostředí (snížením emisí) a hodnotou daňové sazby je ovlivněn způsobem, 

jakým jsou dále využity získané daňové výnosy. Náklady související s vyšším blahobytem 

(welfare costs) se liší podle toho, zda jsou dodatečné příjmy určeny na snížení přímých 

daní (převážně zdanění práce) nebo zda jsou použity jako lump-sum transfery 

ekonomickým subjektům. Ve své studii došli k závěru, že mezní náklady na snížení emisí 

(zaváděli uhlíkovou daň) jsou nižší v situaci, kdy došlo ke snížení přímých daní. Určení 

výnosů k redukci daní z příjmu vyvolá pokles nákladů spojených s distorzními účinky 

stávajícího fiskálního rámce, a tedy celkové náklady provedení výnosově neutrální 

ekologické reformy jsou menší než v případě využití recyklace skrze lump-sum příspěvky. 

Výše uvedené závěry jen dokládají fakt, že se v praxi nejčastěji objevuje varianta, 

kdy dodatečné výnosy environmentálních daní směřují zpět do daňového systému 

prostřednictvím snížení přímých daní. Tato alternativa je v užším slova smyslu, jak bylo 

zmíněno na začátku, jako jediná označována za ekologickou daňovou reformu. Ostatní 

způsoby použití dodatečných příjmů narušují princip zachování výnosové neutrality této 

reformy. 

Internalizace externích nákladů a princip „znečišťovatel platí“ 

Internalizovat externí náklady prostřednictvím daní doporučoval již v roce 1920 

A.C.Pigou. Pigou navrhl zavedení takové daně, která by plně odpovídala externím 

nákladům spojeným s produkcí nebo spotřebou určitého zboží. Poprvé tak představil daň, 

která vyrovnává společenské a soukromé náklady. Cena má být v tomto případě stanovena 

na úrovni mezních společenských nákladů. Nicméně uplatnit daný koncept s sebou přináší 

několik problémů. 

Vzhledem k tomu, že jen těžko vyjádříme funkci mezních externích nákladů, je 

praktický koncept pigouviánské daně těžce proveditelný. Dalším úskalím je samotná výše 

daní, protože nevíme, která sazba odpovídá optimální míře znečištění. Při stanovení 

hladiny optimálního znečištění příliš nízko by zavedení pigouviánské daně znamenalo 

takové změny nákladů, jež by nakonec mohly ohrozit výnosnost celých odvětví natolik, že 

by se poté projevily v širokých oblastech celé společnosti. Radikální změny nákladů by si 

                                                 

118 BOVEBERG, A. L. and GOULDER, L. H.: Optimal Taxation in the Presence of Other Taxes: 
General-Equilibrium Analyses, The American Economic Review, 1996, Vol. 86, No. 4: 985-1000. 
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dodatečně vyžádaly vysoké sociální náklady. Z těchto důvodů ve světě nenalezneme téměř 

žádné119 praktické aplikace pigouviánské daně.  

Alespoň částečná internalizace negativních externích nákladů zavedením, popř. 

navýšením environmentálních daní (i když nebudou zahrnovat celkové společenské externí 

náklady) se jeví jako účinný prostředek, který má na celkovou hospodářskou úroveň 

pozitivní vliv. Zavedení ekologických daní podporuje princip „znečišťovatel platí“. Tento 

princip říká, že dodatečné náklady spojené jednak s předcházením, jednak se snižováním 

znečistění mají být promítnuty do ceny zboží i služeb, které dané znečištění způsobují. 

Znečišťovatelé musí nést náklady související s náhradou škod, které způsobují. Pokud tyto 

náklady v sobě nenese relativní cena, budou vznikat společnosti již zmíněné externí 

náklady. Dané znečištění může být na straně výrobní i spotřební. Je-li relativní cena 

zamezení znečištění nižší než cena na nápravu škody, budou se znečišťovatelé snažit, aby 

vzniku škody předcházeli. 

Tento princip má taktéž svá omezení, nedá se aplikovat doslovně a ve všech 

případech. V realitě je totiž velmi těžké vyčíslit hodnotu způsobeného znečištění nebo najít 

původce znečištění. Jak tedy určit velikost společenských externích nákladů? Nemožnost 

uplatňování konceptu „kdo znečišťuje, ten platí“ vedla politiky k tomu, že často 

stanovovali limity znečistění a přijímali stále další normy namísto cen. Postupem času se 

ukázalo, že tato politika nemůže zdárně přispět k řešení všech ekologických problémů a 

pouze se potvrdily výhody ekologicky orientovaných daní jako tržního mechanismu.  

Ekologické daně jsou z tohoto pohledu spravedlivé. Lidí by měli platit za škody, 

které svým chováním způsobují na životním prostředí.  

Regresivita a distribuční důsledky 

Environmentální daně a především daně z energií jsou obecně regresivní. Mají 

tendenci postihovat vrstvy s nízkým příjmem relativně tvrději než osoby s vyšším příjmem. 

Chudší domácnosti vydají na zdaňované zboží vyšší podíl svých příjmů ve srovnání a 

bohatšími lidmi.120 Tomuto problému se dá předejít vhodným snižování přímých daní osob 

s celkovým nižším příjmem. 

                                                 

119 Pouze Švédsko zavedlo v roce 1991 daně tohoto typu na emise SO2 a NOX. 
120 Situace v České republice je podle výpočtů COŽP UK následující: nejchudší decil vydá ročně na 

energie více než 18 % svých celkových příjmů, nejbohatší desetina téměř o 10 % méně, tedy zhruba 8 %.  
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Požadavek zachování výnosové neutrality neřeší problém, jak EDR ovlivní 

jednotlivé domácnosti. Při úvahách o možných kompenzačních opatřeních „je třeba 

odpovědět na otázku, zda: 

- kompenzovat pouze sociálně slabé skupiny, 

- kompenzovat rovnoměrně všechny, 

- nekompenzovat nikoho.“121 

První návrh se zdá být příliš administrativně náročný a pravděpodobně by se 

celkové výnosy rozpustily do složitého administrativního aparátu. Na druhou stranu 

poslední navrhované řešení nepřichází v úvahu, neboť by sociální zátěž pro osoby 

s nižšími příjmy byla vysoká. Také by nebyla dosažena již zmiňovaná výnosová neutralita 

celé reformy. Nejprůchodnější (administrativně i politicky) se jeví alternativa, kdy budou 

kompenzováni všichni rovnoměrně. Toto opatření je i ekonomicky nejjednodušší. 

Zvýšením nepřímých daní, mezi něž ekologicky orientované daně bezesporu patří, je 

vhodné vyvážit snížením, popř. zrušením některých existujících daní přímých. Osoby 

těmto daním nepodléhající musí být kompenzovány jiným způsobem. 

Zavádění ekologických daní by mělo sledovat několik kritérií. Daně by měly být 

konstruovány dostatečně flexibilně, aby mohly reagovat na změnu hospodářského 

prostředí, měly by být přehledné a působit na ekonomiku jako celek pozitivně. Ekologická 

daňová reforma musí být připravena a zavedena s dlouhodobou perspektivou, protože je 

nutné poskytnout ekonomickým subjektům dostatečný čas na přizpůsobení. EDR se má 

snažit zajistit stabilní a předvídatelné hospodářské klima, proto je lepší rozložit celou 

koncepci do několika etap v průběhu několika let.  

                                                 

121 Srov. GEUSS Erik, RITSCHELOVÁ Iva: Ekologická daňová reforma – vybrané problémy a 
bariéry proveditelnosti, in: ŠČASNÝ Milan (ed.): Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a 
Evropské unii. Sborník IV: Environmentální daňová reforma - Optimální fiskální politika nebo efektivní 
politika životního prostředí? Sborník z konference organizované FSV UK a COŽP UK v Praze 31. října – 2. 
listopadu 2002, Praha: Matfyzpress, 2002, 145–156. 
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5. HODNOCENÍ 

 Optimální daňový systém by měl brát v potaz všechny uvedené požadavky 

na daňový systém – efektivnost, spravedlnost, transparentnost, jednoduchost i flexibilitu, 

ale také všechny požadavky ve vzájemném kontextu. Jak jsem již dříve uvedla, existují 

problémy při naplňování jednotlivých požadavků na daňový systém, neboť jsou často 

v rozporu. O to složitější je potom pro veřejnou správu naplňovat jednotlivé požadavky a 

skloubit je všechny dohromady. Při uplatňování těchto zásad v praxi se setkáváme 

s problémem, že tyto principy nám neumožňují žádné jisté předpovědi. Nemůžeme jistě 

vědět, jaké konkrétní dopady a pro jaké cílové skupiny určitá opatření přinesou. Fungování 

ekonomiky je velmi složité a předpovědi v této oblasti jsou často pouze teoretické. 

Experimenty nelze provázet a vždy musíme čekat, jak se dané opatření promítne v čase a 

zda nepovede k opačným výsledkům, než jakých jsme chtěli docílit. 

 Vyřešit základní problém spojený s hledáním uspokojivého měřítka pro posuzování 

spravedlnosti daňového systému se zatím nepodařilo. Podle Stiglitze však ekonomové 

mohou výrazně přispět k diskusi o spravedlnosti řadou důležitých postřehů. Je důležité 

vždy posoudit dopady a všechny následky zavedení nové daně pro všechny občany. 

Ekonomové musí vyčíslit, jak se budou jednotlivé skupiny občanů podílet na placení daní i 

jaké změny v ekonomice reforma daňového systému přinese. Pokud jakákoliv reforma 

nepočítá se snižováním státních výdajů, vždy najdeme skupinu, která na změnu daní bude 

více či méně doplácet. Pokaždé najdeme také skupinu, která bude odvádět státu méně, než 

kolik je považováno za spravedlivé. Důvodem může být skutečnost, že spravedlivý systém 

v jedné skupině daní by vedl k ještě výraznějším nespravedlnostem v jiné skupině daní. 

 Daňový spravedlnost ovšem nezáleží pouze na tom, jaké jsou skutečné dopady 

zavedených daní a provedených reforem. Při diskusích o spravedlnosti daňových systémů 

je nutné věnovat se také otázce nespravedlnosti způsobů výběru daní. V situaci, kdy nejsou 

jasně stanovena kritéria mezi daňovým poplatníkem a výběrčím daní, jsou porušeny 

primární předpoklady efektivního daňového systému, na které upozorňovat již Adam 

Smith.  Nespravedlnost v daňových systémech úzce souvisí taktéž s možnostmi daňových 

úniků a krácení daní. Systém je nespravedlivý, poskytuje-li možnost, jak daně neplatit. 

Někteří jedinci můžou z takových systémů profitovat na úkor poctivých jedinců. Na 

druhou stranu však platí také, že pokud lidé pociťují nespravedlnost daňového systému, 

snaží se hledat způsoby, jak se placení daní vyhnout.  



 82

 Každý daňový systém díky své komplexnosti obsahuje řadu zvláštností 

a nespravedlností. Na základě diskutovaných teorií spravedlnosti není možno přímo 

vyvodit zákony, ze kterých by se spravedlivý daňový systém měl skládat. Při hodnocení 

daní jsme zjistili, že určité prvky daňového systému nejsou zcela v souladu s teorií 

spravedlnosti, resp. s principy křesťanské etiky. Nicméně práce se snažila ukázat, jak se na 

spravedlnost daňového systému můžeme dívat na základě námi zvolených kritérií, jak 

jednotlivé složky hodnotit a také že musíme při zavádění nových daní vždy mít na zřeteli 

dopady daní na jednotlivé občany. 
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ANGLICKÁ ANOTACE 

The Fairness of Tax System 

This paper deals with the fairness of tax system. After introductory chapter the 

history of taxes is summarized and the basic functions of taxes are described followed by 

mentioning the requirements of good tax system. One of the main requirements is the 

fairness of the system.  

In the third part, paper discusses the role of justice. Three types of justice and 

several concepts of fairness will be introduced. I chose two concepts for further 

explanation. The first theory introduces utilitarianism; the second one is based on the 

opinions of John Rawls. According to the principle of Christian ethics I debate them.  

The next section evaluates taxes and kinds of tax systems on the basis of fairness 

theories. Examples from Czech tax system are included in the discussion. The reform of 

public finance is prepared in our country, thus at the end the implementation of flat tax and 

ecological tax reform is discussed.  

The last chapter concludes. 

 

Key words: tax, tax system, fairness, utilitarianism, Rawls. 

 


