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Abstrakt 

Obsahem této práce je analýza daňového systému označovaného jako rovná daň, který 

vznikl v teoretické práci ekonomů Roberta Halla a Alvina Rabushky. Nejprve detailním 

pohledem na současnou federální daň z příjmu ve Spojených státech zdůvodňujeme, proč 

je vlastně diskuse o změně daňového systému i z ekonomického pohledu na místě. Násled-

ně předkládáme návrh systému rovné daně a pozitiva, která jsou s jeho zavedením očeká-

vána a předpovídána. Ne všechna se však zdají být z ekonomického pohledu jednoznačná, 

podrobujeme proto některé cíle a předpoklady rovné daně kritice. Nejzávažnější kritikou se 

však ukáže být teze, že zefektivnění výběru daně povede k růstu státu a zvýšení motivací 

dobývat rentu. V další části textu je pak podrobeno analýze samotné dobývání renty, při-

čemž j e tento jev prostřednictvím vytvořené spojnice s legislativou dán do kontextu disku-

se o rovné dani. Následně je za pomoci empirických dat ilustrován dopad dobývání renty a 

vyhýbání se rentě na legislativu. Závěrem jsme konstatovali, že nelze jednoznačně empi-

ricky prokázat žádný z efektů, jež měla rovná daň vyvolat, neboť mimo daňové reformy 

má na ekonomickou výkonnost vliv i řada dalších, těžko identifikovatelných faktorů. 

Klíčová slova: zdanění, rovná daň, daně a růst, dobývání renty, hypertrofie právních před-

pisů 

J E L klas i f ikace: D63, D72, D73, H l l , H21, H26 



Abstract 

This paper deals with an analysis of tax system called the flat tax which was created in 

theoretical works of economists Robert Hall and Alvin Rabushka. First, in order to illu-

strate why a debate on tax system change is appropriate even from an economic point of 

view, we analyze the existing federal income tax in the US. Then we present the flat tax 

proposal and its positive impacts on economy, which are expected to come as a conse-

quence of tax simplification and lower marginal rates. Again, from an economic point of 

view, some of these allegedly positive impacts don't seem to be positive at all. Therefore, 

we question some of the targets and presumptions of the flat tax. The most important criti-

que is a thesis that increases in tax system efficiency lead to increases in government size 

and hence to higher degree of rent seeking. In the following section we analyze the concept 

of rent seeking itself and by establishing a connection between rent seeking and legislation, 

we link it to the debate on flat tax. Then we use empirical data to show the effects of rent 

seeking and rent avoidance on legislation. Finally, we conclude that it is impossible to find 

clear evidence of any of the assumed flat-tax effects, as there are many other hardly identi-

fiable factors aside from the tax reform that can have impact on economic performance. 

Keywords: taxation, flat tax, taxes and growth, rent seeking, proliferation of laws 
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1. Úvod 

Již mnoho let je aktuální otázkou hospodářské politiky problém efektivního a spravedlivé-

ho zdanění. Zdá se však, že přese všechno ekonomické zkoumání je systém daní zcela 

ovládán a nastavován politiky, přičemž jediné, co tvůrce daňových systémů zajímá, je cel-

kový výnos pro státní rozpočet a dopad daně na společnost. Přesněji řečeno na ty části spo-

lečnosti, jež se zdají být právě vládnoucím politikům klíčové pro budoucí úspěch ve vol-

bách. I když jsou občas nějaké z daní obhajovány s poukázáním na skutečnost, že jen 

napravují tzv. tržní selhání, jde pouze o způsob, jak vyvolat co nejmenší nevoli ve společ-

nosti. Žádná z daní nebyla zavedena nebo upravena po pečlivém ekonomickém zkoumání 

jejích více či méně viditelných dopadů. Hlas ekonomů je v nejlepším případě pouze porad-

Důvodem takřka nulového vlivu ekonomů v této oblasti bude zřejmě skutečnost, že jejich 

návrhy obvykle směřují přesně opačným směrem, než politikové potřebují. Za všechny 

jmenujme teoretický koncept tzv. Ramseyho daně. Frank P. Ramsey (1927) ve svém slav-

ném textu dochází například k tomu, že pokud chceme zavést daň, jež bude maximalizovat 

společenský užitek,1 pak při splnění jistých podmínek platí: 

Při zdaňování komodit, jež spolu bojují o poptávku jako víno, pivo a lihoviny, nebo 

těch, jež jsou naopak komplementy jako čaj a cukr, bychom se měli řídit pravidlem, že 

by daně měly být takové, aby nezměnily poměr, v němž jsou dané statky konzumová-

ny. (Ramsey, 1927, s. 59) 

Jinými slovy to znamená, že při stanovování daňových sazeb pro jednotlivé statky by měl 

politik vzít v potaz elasticitu poptávky po daném statku a tedy očekávaný dopad zvýšení 

jeho ceny na poptávku. Máme-li tedy dva statky, přičemž jeden z nich má nižší elasticitu 

než druhý, pak by měl být podle Ramseyho vyšší sazbou zdaněn právě ten méně elastický. 

Reakce poptávky na zvýšení ceny statku s nižší elasticitou je totiž menší než u statku, který 

má elasticitu větší. Výsledný substituční efekt změny struktury poptávky se tak v ideálním 

případě bude blížit nule, což znamená, že budou minimalizovány i tzv. náklady mrtvé 

váhy. Ty jsou totiž čistou ztrátou pro společnost. 

1 Nechrne stranou otázku, zda by taková daň byla opravdu z ekonomického pohledu ospravedlnitelná. 
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Ramseyho pravidlo tedy z ekonomického pohledu minimalizuje distorze způsobené daně-

mi, což bychom mohli považovat za správné a užitečné. Jejich zavedení do praxe by však 

znamenalo zdanit vyšší sazbou statky, které jsou nezbytné. Voličů, již by byli touto daní 

postiženi, je však tolik, že by se odpovědnému politikovi takový krok ošklivě vymstil hned 

v příštích volbách. Veden touhou a potřebou získat co nejvíce prostředků od co nejmenšího 

počtu lidí, zdaní politik raději bohaté, jejich příjmy či spotřebu. Na poznatky ekonomie 

nehledě. 

V poslední době se však do pole zájmu politiků dostal koncept takzvané rovné daně, což je 

označení pro celý daňový systém v čele s proporcionální daní. Ten byl sice vypracován 

ekonomy Robertem E. Hallem a Alvinem Rabushkou, ale jak ve své recenzi jejich knihy 

The Fiat Tax poznamenal Casey Mulligan, Je j ich kniha je politickou propagandou spíše 

než vědeckým argumentem, a jako taková opomíjí některé skutečnosti, které nepříjemně 

oslabují jejich tvrzení" (Mulligan, 1996). Existuje sice řada analýz porovnávajících různé 

daňové systémy, vesměs se však jedná o odhady dopadů jejich zavedení. Vzniká jen málo 

opravdu teoretických zkoumání konceptu rovné daně, jejichž cílem by bylo zdůvodnit vý-

chodiska či ospravedlnit cíle tohoto daňového systému. 

Cílem této práce je tedy alespoň částečně vyplnit tuto mezeru, shrnout, rozšířit a doplnit 

dostupné teoretické argumenty pro a proti rovné dani a zhodnotit vývoj zemí, v nichž byla 

rovná daň v té či oné podobě již zavedena. Záměrně se pak budeme vyhýbat některým po-

liticky oblíbeným a všeobecně známým souvislostem rovné daně, jako je například Laffe-

rova křivka. Také se pokusíme zjistit, proč se zrovna koncept rovné daně stal mezi mno-

hými politiky tak oblíbeným. 

Nejprve se však zaměříme na současnou federální daň z příjmu ve Spojených státech a 

pokusíme se na jejím příkladě ukázat, proč by byla změna daňového systému 

z ekonomického hlediska žádoucí. Následně představíme teoretický návrh rovné daně, jak 

byl rozpracován ekonomy Robertem Hallem a Alvinem Rabushkou a shrneme údajná pozi-

tiva, která jsou s jeho zavedením očekávána a předpovídána. Zaměříme se také na otázku, 

zda jsou veškeré předpovídané důsledky zavedení rovné daně opravdu jednoznačně pozi-

tivní. Pokusíme se také ukázat, proč s daněmi úzce souvisí koncept dobývání renty a jak se 

tato souvislost v praxi projevuje. Nakonec shrneme vývoj v zemích, kde byla rovná daň 
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zavedena, a pokusíme se odpovědět na otázku, nakolik jej lze opravdu připsat samotnému 

zavedení rovné daně. 

2. Kritika současné daně z příjmu 

Kniha ekonomů z amerického Hoover Institution Roberta E. Halla a Alvina Rabushky The 

Fiat Tax vyšla poprvé v roce 1985 a stala se zdrojem argumentů všech příznivců rovné 

daně - Steve Forbes ji dokonce označil za „Bibli rovné daně". Veškeré policy studie na 

téma rovné daně totiž z této knihy vycházejí. Proto než přistoupíme k analýze jednotlivých 

aspektů systému rovné daně, je nezbytné prostudovat teze, které jsou ve prospěch zavedení 

rovné daně v této knize předložené. Je samozřejmě možné tázat se po ospravedlnění daně 

jako takové, ale Hall a Rabushka vzali jako předpoklad, že stát musí a bude vybírat daně, a 

následně se tážou, jak by měly daně vypadat, aby znamenaly pro jednotlivce i ekonomiku 

co nejmenší zátěž. Na začátku nejnovějšího vydání své knihy píší: 

F e d e r á l n í daň z p ř í j m u j c z m a t e k nad zmatek. Není e fek t ivn í . Nen í spravedl ivá . N e n i 

j e d n o d u c h á . N e n í s rozumi te lná . Podporu je vyhýbán í se dani a podváděn í . Jej í a d m i -

n i s t r a c e stoj í mi l i a rdy do la rů . D a ň o v é popla tn íky stojí mi l iardy dolarů v čase , k te rý 

s t r áv í v y p l ň o v á n í m d a ň o v ý c h fo rmulářů a j i nými č innos tmi s daňovou pov innos t í 

s o u v i s e j í c í m i . E k o n o m i k u s toj í mi l i a rdy dolarů ve fo rmě z t racené p rodukce zbož í a 

s l u ž e b j a k o d ů s l e d e k invest ic z d a ň o v ý c h namís to e k o n o m i c k ý c h důvodů . Dese t i t i s íce 

p r á v n í k ů a lobbis tů se věnu j í z í skávání daňových výhod p ro své klienty, mís to aby se 

v ě n o v a l i p r o d u k t i v n í m č i n n o s t e m . Nena jde t e deset ser iózních ekonomů , kteří by j i 

o b h a j o v a l i . Nes to j í za zachován í . (Hal l ; Rabushka , 2007 , s. 1-2) 

Podobná kritika je aplikovatelná na většinu států současnosti. Jsou ale opravdu veškerá 

nařčení pravdivá? Autoři hned v první kapitole dokumentují svá tvrzení: Zákon o federální 

dani z roku 1994 je tisknut ve dvou svazcích a celkem má skoro 1 400 stran. Doplněk da-

ňového zákona, kniha Federal Tax Regulations 1994 se dani z příjmu věnuje na neuvěři-

telných 6 439 stranách textu. Internal Revenue Service, vládní agentura Spojených států, 

jež má vybírání daní na starosti, poskytuje 480 různých fonnulářů a každoročně pošle více 

než stu milionu daňových poplatníků osm miliard stran formulářů a návodů. Kdyby se tyto 

stránky položily vedle sebe, vznikl by pruh schopný obtočit zemi asi osmadvacetkrát. 

K jejich výrobě muselo být pokáceno skoro 300 000 stromů (Hall; Rabushka, 2007, s. 6-7). 
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Američané jsou federální daní z příjmu postiženi hned dvěma způsoby. Zaprvé přímými 

náklady tohoto systému, do čehož se počítají zejména náklady na vedení si daňového účet-

nictví, studování daňových zákonů, vyplňování a odesílání daňových formulářů a tak dále 

(Gale, 2001). A potom také nepřímými náklady, které vznikají jako důsledek zvrácených 

preferencí, jež tento systém vytváří. Do těchto nákladů patří ztráty způsobené omezením 

podnikání z důvodu, že firmy musejí platit vysoké a komplikované daně - nevzniká tolik 

nových firem, staré se méně rozšiřují, investice plynou do oblastí osvobozených od daní, 

místo aby podnikatelé investovali do těch oblastí, kde je to vyžadováno, atd. (Feldstein, 

1999). 

Ekonomové J. Scott Moody, Wendy P. Warcholik a Scott A. Hodge (2005) vyčíslili přímé 

náklady federální daně z příjmu Spojených států pro rok 2007 ve výši 305,3 miliard dolarů, 

což bude takřka 23 % z výnosu této daně. Pro představu, jak je tato částka obrovská -

v roce 2005 činil příjem největší americké společnosti Wal-Mart asi 260 miliard dolarů. 

Tax Foundation tuto nezanedbatelnou část nákladů spojených s daněmi odhaduje j iž mno-

ho let, a jsou tak schopni odhadnout, jak se bude vyvíjet v budoucnu. Tabulka 1 ukazuje 

výše těchto nákladů pro období 1990-2004 a pak až do roku 2015 jejich odhady. 

Tabulka 1: Celkové náklady jednoho subjektu spojené s federální daní z příjmu v USA 

mld. součas-
ných dolarů 

mld. dolarů 
roku 2005 

procent 
z federálních 

výnosů 
1990 $79,7 $107,6 14,1 % 
1991 $85,1 $111,0 15,1 % 
1992 $94,7 $120,7 16,4% 
1993 $102,2 $127,4 16,3% 
1994 $106 $129,3 15,6% 
1995 $112,2 $134,2 15,1 % 
1996 $120,3 $141,2 14,4% 
1997 $128,5 $148,4 13,9% 
1998 $143,4 $163,8 14,3 % 
1999 $162,6 $183,1 15% 
2000 $172,9 $190,5 14,5% 
2001 $181,1 $194,9 16% 
2002 $207,7 $219,8 21,7% 
2003 $232,5 $241,6 24,8 % 
2004 $243,9 $248,3 24,4 % 
2005p $265,1 $265,1 22,2 % 
2006p $278,6 $274,4 21,9% 
2007p $305,3 $295,8 22,8 % 
2008p $325,7 $310 23% 
2009p $346,9 $324,3 22,9 % 
201 Op $368,4 $338,3 22,8 % 
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procent 
mld. součas- mld. dolarů z federálních 
ných dolaru roku 2005 výnosů 

2011 p $ 3 9 1 , 9 $353 ,7 21,5 % 
2 0 1 2 p $ 4 0 9 , 5 $363,1 20,7 % 
2 0 1 3 p $432 ,7 $376 ,9 20,7 % 
2 0 1 4 p $ 4 5 7 , 2 $391,1 20,7 % 
2 0 1 5 p $ 4 8 2 , 7 $405 ,8 20,7 % 

Zdroj: Moody, J. Scott; Warcholik, WendyP.; Hodge, Scott A. (2005) 

Je potřeba poznamenat, že toto jsou náklady spojené pouze se základními činnostmi spoje-

nými s odvodem federální daně z příjmu, které nezahrnují například náklady jednotlivců 

plynoucí z daňových auditů. S problémem přímých nákladů daňového systému úzce souvi-

sí j iž zmiňovaná přílišná složitost a rozsáhlost daňových zákonů. Moody, Warcholik a 

Hodge překládají i vývoj komplexnosti zákonů, který ukazuje Tabulka 2. 

Tabulka 2: Růst počtu slov v americkém Internal Rcvenue Code (hlavní daňový zákon) 

1955 1965 1975 1985 1995 2005 
Internal Rcvenue Code 
(v t i s í c í ch s lov) 
p o u z e d a ň z p ř í j m u 172 243 395 776 1 0 6 0 1 2 8 6 
k o m p l e t n í d a ň o v ý kód 4 0 9 548 758 1 3 3 2 1 7 9 1 2 139 
Procentní růst mezi ob-
dobími 
p o u z e d a ň z p ř í j m u * 4 1 , 4 % 6 2 , 8 % 9 6 , 4 % 3 6 , 6 % 2 1 , 4 % 
k o m p l e t n í d a ň o v ý kód * 3 3 , 8 % 3 8 , 3 % 7 5 , 7 % 3 4 , 5 % 1 9 , 4 % 

IRS Regulace 
(v t i s í c í ch s lov) 
p o u z e d a ň z p ř í j m u 547 1 638 2 4 5 6 3 594 4 663 5 7 7 8 
k o m p l e t n í d a ň o v ý kód 9 8 7 2 960 3 148 4 4 0 7 5 861 6 9 5 8 
Procentní růst mezi ob-
dobími 
p o u z e d a ň z p ř í j m u * 1 9 9 , 6 % 4 9 , 9 % 4 6 , 3 % 2 9 , 7 % 2 3 , 9 % 
k o m p l e t n í d a ň o v ý kód * 1 9 9 , 9 % 6 , 4 % 4 0 , 0 % 3 3 , 0 % 1 8 , 7 % 

Interna! Revenue Code a 
IRS Regulace 
(v t i s í c í ch s lov) 
p o u z e d a ň z p ř í j m u 7 1 8 1 881 2 851 4 369 5 722 7 0 6 4 
k o m p l e t n í d a ň o v ý kód 1 3 9 6 3 507 3 906 5 739 7 652 9 0 9 7 
Procentní růst mezi ob-
dobími 
p o u z e d a ň z p ř í j m u * 1 6 1 , 8 % 5 1 , 6 % 5 3 , 3 % 3 1 , 0 % 2 3 , 4 % 
k o m p l e t n í d a ň o v ý kód * 1 5 1 , 2 % 1 1 , 4 % 4 6 , 9 % 3 3 , 3 % 1 8 , 9 % 

Zdroj: Moody, J. Scott; Warcholik, Wendy P.; Hodge, Scott A. (2005) 
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Hall s Rabushkou prošli dlouhou řadu studií snažících se odhadnout i nepřímé náklady 

zdanění (přehled v Hall; Rabushka, 2007, s. 202-3) a zjistili, že odhady oscilují inezi 24 % 

a 151 % nepřímých nákladů z každého na daních vybraného dolaru (Hall; Rabushka, 2007, 

s. 19). Vezmeme-li opatrný odhad 30 %, zjistíme, že pokud stát vybere 500 miliard na da-

ních, znamená to pro ekonomiku prakticky ztrátu dalších 150 miliard vyvolanou vznikem 

špatných motivací. 

Odhad nákladů mrtvé váhy předkládá ve své práci i Martin Feldstein (1999), který zjistil, 

že tyto náklady činily v roce 1994 asi 32 % výnosu daně, což vzhledem k vybraným 543 

miliardám dolarů činí těžko uvěřitelných 181 miliard. Udává také, že při současné výšce 

daně z příjmu by zvýšení daňových sazeb vyvolalo náklady mrtvé váhy přesahující $2 na 

každý vybraný dolar. Tyto odhady získal pomocí NBER TAXSIM modelu, který na zákla-

dě vzorku odvedených daní vypočítává, jak se na daňových výnosech projeví změny daňo-

vých sazeb, a svého vlastního odhadu elasticity zdanitelného příjmu vůči mezním sazbám 

(Feldstein, 1995a). Pokud tedy použijeme odhad elasticity ve výši 1,04 a výsledky modelu, 

pak by například zvýšení všech sazeb daně z příjmu o 10 % znamenalo po zohlednění re-

akcí daňových poplatníků dodatečný daňový výnos 21,4 mld. dolarů, současně by však 

vyvolalo náklady mrtvé váhy ve výši 43 mld. Prostým porovnáním pak vidíme, že na jeden 

vybraný dolar připadají 2 dolary ztráty (Feldstein, 1999, s. 678). 

Abychom si lépe představili, jak tyto náklady vznikají, uvádějí Hall s Rabushkou jeden 

příklad tzv. nákladů obrácených motivací (disincentive costs): kdykoliv podnik vygeneruje 

zisk, odvede z něj daň hned několikrát. Poprvé v podobě daně ze zisku, pak při vyplácení 

dividend akcionářům ve formě daně z příjmu. Prostředky nevyplacené v podobě dividend 

zvýší hodnotu akcií, čímž generují pro akcionáře kapitálové příjmy, které bývají také zda-

něny. V současném systému je navíc úrok daňově uznatelným nákladem, takže firmy mají 

motivaci půjčovat si a snižovat tak svůj daňový základ; naproti tomu dvojí zdanění snižuje 

návratnost vlastního jmění, což vede k jeho nedostatečné tvorbě. Tento a jim podobné zá-

sahy pak způsobují, že podnikový sektor nefunguje tak, jak by měl. 

S obrácenými motivacemi úzce souvisí další z problémů zmiňovaných Hallem a Rabush-

kou - vyhýbání se dani. Podle nejnovějších odhadů z Internal Revenue Service (IRS) od-

vedli daňoví poplatníci v roce 2001 asi 84 % z toho, co mělo být dle zákona zaplaceno na 

daních, což dělá 345 miliard dolarů. Odečteme-li k od tohoto čísla odhadovaných 55 mld., 
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jež budou zřejmě odvedeny dodatečně, získáme čistou daňovou ztrátu ve výši 290 mld. 

dolarů. Zdaleka největší část těchto daňových úniků, 82 %, má svůj původ v podhodnocení 

příjmů. Jen necelých 10 % pak pochází z odvedení menší částky, než by ze zákona poplat-

ník odvést měl. Zbývajících 8 % ztrát pochází od těch, kteří vůbec daňové přiznání nepo-

dají (Government Accountability Office, 2007). Podle americké Government Accountabili-

ty Office je potřeba při řešení tohoto problému kombinovat několik přístupů. Mimo 

vynaložení dodatečných prostředků na vynucování stávajících daňových zákonů a vytvo-

ření nové legislativy, která by dávala IRS do rukou nové nástroje, zmiňují autoři studie i 

„zjednodušení či zreformování daňového systému" (Government Accountability Office, 

2007, s. 1), což je právě cílem konceptu rovné daně. Jednoduchý daňový systém s nízkými 

sazbami by totiž měl snížit motivace podvádět a vyhýbat se dani. 

Stejně jako vyhýbání se dani snižuje daňové příjmy státu i daňová optimalizace, jen s tím 

rozdílem, že t a j e na rozdíl od daňových úniků zcela legální. K daňové optimalizaci se váže 

i další část kritiky ekonomů Halla a Rabushky, která se týká zbytečně zaměstnávaných 

právníků. Linie mezi nelegálním daňovým únikem a legální daňovou optimalizací je totiž 

někdy tak nejasná, že se spousta daňových poplatníků při snižování své daňové povinnosti 

bez kvalitních účetních a právníků neobejde, nechtějí-li skončit za mřížemi. 

V každoročním federálním rozpočtuje uvedeno množství výjimek a odhady ztrát pro státní 

kasu j imi způsobených. V roce 1967 jich bylo 50, přičemž odhadovaná ztráta příjmů dosa-

hovala 37 miliard dolarů (Hall; Rabushka, 2007, s. 24). Roku 2007 byl již udávaný počet 

výjimek 163, s celkovou ztrátou přes 880 miliard (Budget of the United States Govern-

ment, 2007, s. 287-90), přičemž celkové odhadované příjmy dosahují 2416 mld. dolarů 

(Budget of the United States Government, 2007, s. 237). 

Podobná situace je i v ostatních zemích, například ve Velké Británii 

[v] r o c e 1997 po t ř ebova l b r i t ský d a ň o v ý zákon 4 555 stran textu k vysvět lení p ř ib l ižně 

2 0 0 let v ý v o j e p ráva s p o j e n é h o s daněmi . Kanc lé ř i G o r d o n u Brownov i s tači lo j en 8 

let , a b y ten to počet p rak t i cky zdvo jnásob i l na 9 050 stran. (Heath , 2006 , s. 48 ) 

Stejně tak vyhýbáni se dani je v Británii značné - odhady říkají, že černá ekonomika pro-

dukuje nezdaněné hodnoty ve výši asi 12 % britského HDP (Heath, 2006, s. 60). 
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2.1 Stručné dějiny daně z příjmu 

Takovýto daňový systém však existuje poměrně krátkou dobu. Nikoho by zřejmě nena-

padlo, že federální daň z příjmu byla ještě v roce 1895 prohlášena Nejvyšším soudem Spo-

jených států za protiústavní. Poprvé se však federální daň z příjmu objevila v roce 1861 

v průběhu občanské války. Zdaňovala třemi procenty příjmy mezi 600 a 10 000 dolary a 

pěti procenty příjmy nad touto úrovní. Později byly sazby mírně zvýšeny na 5 až 10 pro-

cent (Young, 2004). Daň byla zavedena zejména proto, aby pomohla občanskou válkou 

vysávané státní pokladně, po skončení války se však začal stupňovat odpor proti federální 

dani z příjmu, neboť v očích mnoha politiků pozbyla důvodu své dřívější existence. V roce 

1970 byla nahrazena rovnou daní ve výši 2,5 % a nezdanitelným minimem $2 000. O dva 

roky později zákon doběhl a Amerika byla opět bez daně z příjmu (Young, 2004). Je po-

třeba si uvědomit, že tato daň se radikálně odlišovala od současného stavu zejména tím, že 

v důsledku vysokého odpočtu platila daně pouze malá část obyvatel, chudí a střední třída 

byli od této povinnosti osvobozeni. 

Daň z příjmu se přes nesčetné pokusy podařilo znovu prosadit až o více než dvacet let poz-

ději, kdy byl schválen zákon, podle něhož mohla federální vláda vybírat 2% daň z příjmů 

nad 4 000 dolarů. Podniky pak odváděly také dvě procenta, ale nezdanitelné minimum se 

na ně nevztahovalo (Higgs, 1987). Při projednávání ústavnosti zákona před Nejvyšším 

soudem jeho odpůrce Joseph. H. Choate varoval: 

O c h r a n a [v las tn ických práv] b u d e uchována nebo navždy v y m i z í . . . nebude te moci 

p o z d ě j i z avádě t ně j aká o m e z e n í , prohlásí te-l i nyní , že K o n g r e s má ve svých r o z h o d n u -

t ích zůs ta t n i k ý m n e o m e z e n a nekon t ro lován , (cit. pod le Higgs , 1987, kap. 5) 

Jiný soudce Nejvyššího soudu, Stephen J. Field, jenž byl v té době členem Nejvyššího 

soudu Spojených států již přes 30 let, odsoudil zákon jako třídní legislativu a předpověděl, 

ú tok na kapi tá l , j e h o ž j s m e d n e s svědky, j e pouze začá tek . B u d o u nás ledova t dalš í , 

r o z s á h l e j š í a p rudš í , až se n a k o n e c tato poli t ická bitva s tane válkou chudých proti b o -

h a t ý m , v á l k o u , k te rá se bude s tupňova t na intenzitě a hořkos t i , (cit. podle Higgs , 1987, 

k a p . 5) 
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Jen málokdo tehdy tušil, jak pravdivá byla slova těchto mužů. Zákon byl sice v roce 1895 

prohlášen za protiústavní, nicméně v roce 1913 byl po mnoha pokusech prosadit daň 

z příjmu ratifikován 16. dodatek Ústavy, který zavedení federální daně z příjmu konečně 

umožnil. I tak byla první daň z příjmu, uzákoněná ještě téhož roku, na dnešní poměry neu-

věřitelně šetrná. Sazby začínaly na 1 %, nejvyšší sazbou bylo 7 %. Příjmy korporací byly 

zdaněny jedním procentem (Ekirch, 1981). Odečitatelná položka navíc osvobodila od da-

ňové povinnosti na 98 % jednotlivců (Higgs, 1987). 

Už o rok později se měla vyplnit osudná slova soudců Nejvyššího soudu - když začala 

Pivní světová válka, zvýšila se maximální sazba ze 7 % na 77 % (Young, 2004). Po válce 

sice došlo opět ke snížení, ale jak vysvětluje americký ekonom a historik Robert Higgs ve 

své knize Crisis and Leviathan (1987), nikdy již nedojde k poklesu až na úroveň před krizí. 

V roce 1929 byla nejvyšší sazba 24 %, ve 30. letech se vyšplhala na úroveň 79 % a sníže-

ním nezdanitelného minima bylo dosaženo stavu, kdy daň platil takřka každý. Druhá svě-

tová válka pak dokonala vývoj daně, který započal protiústavností, kdy se nejvyšší sazba 

se vyšplhala na neuvěřitelných 94 % (Young, 2004). Později sice došlo opět k poklesu, ale 

principiální hráz byla j iž prolomena. 

Vývoj daně z příjmu ve Spojených státech je pro nás signifikantní z jednoho důvodu: jde o 

zemi s tradicí úcty k jednotlivci a jeho majetku, jejíž běh dějin navíc nebyl narušen nástu-

pem socialismu. Známe-li tedy americký vývoj daně z příjmu, známe zřejmě i nejlepší 

možnou cestu vývoje daňového systému, co se jeho dopadů na jednotlivce a efektivnosti 

týče. 

3. Rovná daň Halla a Rabushky 

Hráz progresivní, neomezeně vysoké a neefektivní dani se snaží opět vystavět ekonomové 

Hall a Rabushka svým návrhem systému rovné daně v již zmíněné knize. Tvrdí také, že 

jimi navrhovaný systém daně se dokáže vypořádat s výše vyjmenovanými problémy sou-

časné daně z příjmu a současně je i spravedlivější. Jak by tedy podle jejich návrhu měla 

daň vypadat? V následujícím textu ji představíme a stručně okomentujeme, hlubší kritika 

některých konceptů však bude představena až v další části této práce. 

Rovná daň by zejména měla být jednodušší. A to dokonce o tolik jednodušší, že by se da-

ňové přiznání vešlo na jeden formulář velikosti pohlednice. To však samozřejmě není její 
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hlavní vlastností - tou je, že v jejich návrhu je každý příjem zdaněn pouze jednou a co nej-

blíže svému zdroji. Tato zásada má snížit náklady obrácených motivací a současně omezit 

vyhýbání se dani prostřednictvím optimalizace a využívání nejrůznějších výjimek a od-

počtů. Všechen příjem je také ze stejného důvodu zdaněn pouze jednou sazbou, zůstává 

pouze nezdanitelné minimum, díky němuž je zachován progresivní, v očích autorů knihy 

spravedlivý daňový systém. Z důvodu neprogresivity odmítají prodejní daně a daň 

z přidané hodnoty, která dopadá příliš na chudé. 

Rovná sazba, aplikovaná na veškerý příjem přesahující jisté osobní nezdanitelné minimum, 

zabraňuje tomu, aby zejména zástupci vysokopříjmové skupiny obyvatel hledali triky 

kterak snížit svůj daňový základ a posunout se tak do skupiny s nižší sazbou daně. Jak Hall 

s Rabushkou sdělují, 

[n ]áš návrh j e p ř í m o za ložen na principu zdanění spot řeby. Úspory zdaněny ne j sou , 

č í m ž se řeš í p rob l ém, j e n ž straší tvůrce současného d a ň o v é h o sys tému, který o b s a h u j e 

n e p ř e b e r n é m n o ž s t v í ne j různě j š í ch motivací ke spoření a inves tování . Obecně platí , že 

s o u č a s n ý s y s t é m u v a l u j e z n a č n é daně na zisky z úspor . Z toho důvodu j e e k o n o m i k a 

v y c h ý l e n a s m ě r e m k n e d o s t a t e č n é m u spoření a p řehnané spot řebě . (Hall; R a b u s h k a , 

2 0 0 7 , s. 81 a n á s l . ) 

Jak již bylo výše řečeno, zdaněn sice má být každý příjem, ale pouze jednou. Příjmy 

z úspor tak již zdaňovány nebudou, čímž má dojít k narovnání současného stavu, kdy jsou 

úspory zdaňovány více než spotřeba. 

Každý příjem bude v systému rovné daně brán buď jako příjem z podnikání nebo mzda 

(včetně odměn a penzijních příspěvků). Daň z podnikání se vypočte jako celkové příjmy 

z prodeje zboží a služeb minus nákupy vstupů od jiných firem minus mzdy a penze vypla-

cené zaměstnancům minus nákupy zařízení a vybavení (tedy investice). Daň ze mzdy platí 

každá rodina tehdy, když celkový součet mezd jejich členů přesáhne rodinné nezdanitelné 

minimum. Základem daně ze mzdy tak bude mzda minus nezdanitelné minimum. Jak jsme 

již zmínili, veškeré výnosy spoření, tedy úroky a dividendy, budou taktéž zcela osvoboze-

ny od daně. 

Hall s Rabushkou také ukazují, jakým způsobem došli k daňové sazbě 19 procent: zvolili ji 

tak, aby byl ve výsledku daňový příjem státu svou výší shodný s výnosy již existujícího 

daňového systému. Jejich cílem tedy bylo vybrat stejnou sumu jako předtím, pouze 
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s nižšími sazbami a tedy efektivněji. Tuto myšlenku si dobře zapamatujme, dále v textu 

bude hrát důležitou roli. Detailnější rozpis jednotlivých položek zobrazuje Tabulka 3. 

Tabulka 3: Porovnání výnosu rovné dané se stávajícím daňovým systémem v roce 1993 

miliard 

Zdroj: Hall; Rabushka (2007) 

3.1 Pozitiva systému rovné daně 

Podle Halla a Rabushky bude mít rovná daň zásadní pozitivní vliv ve dvou oblastech: 

1. bude stimulovat ekonomický růst, 

2. zavede větši spravedlnost do rozdělování příjmů. 

3.1.1 Stimulace ekonomického růstu 

Ekonomický růst bude údajně stimulován hned na několika úrovních. První z nich je , že 

zvýší motivace k práci - v systému rovné daně by příjem více než poloviny fyzických osob 

nebyl zdaněn vůbec. Druhá půlka by čelila dani se sazbou od 15 do 19 procent, což by bylo 

stále o mnoho méně než v současném systému. Podle odhadů by změna daňového systému 

na navrhovaný vyvolala v americké ekonomice přibližně 4% nárůst v odpracovaných ho-

dinách, neboli hodinu a půl navíc týdně. Celkový roční produkt Spojených států by tak 

vzrostl asi o tři procenta, tedy skoro 200 miliard dolarů, což je asi 750 dolarů na osobu 

(Hall; Rabushka, 2007, s. 130-31). 

řádek příjem do larů 
1 Hrubý domácí produkt 
2 Nepřímé daně z podnikání 
3 Příjem součástí HDP nevstupující do daňového základu 
4 Mzdy a penzijní příspěvky 
5 Investice 
6 Základ daně z podnikání (řádek 1 minus řádky 2 až 5) 
7 Výnos daně z podnikání (19 procent řádku 6) 
8 Rodinné nezdanitelné minimum 
9 Základ daně ze mzdy (řádek 4 bez řádku 8) 

10 Výnos daně ze mzdy (19 procent řádku 9) 
11 Celkový výnos rovné daně (řádek 7 plus řádek 10) 
12 Současný výnos daně z příjmu fyzických osob 
13 Současný výnos podnikové daně 
14 Současný celkový daňový výnos (řádek 12 plus řádek 13) 

6 374 
431 
217 

3 100 
723 

1 903 
362 

1 705 
1 395 

265 
627 
510 
118 
627 
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Martin Feldstein (1995b) uvádí, že nej větší vliv má pokles zdanění práce, a tedy nárůst 

čistých mezd, na vdané ženy. Muž totiž často jako živitel rodiny musí pracovat bez ohledu 

na dosažitelnou výši čisté mzdy, ale žena substituuje práci doma za zaměstnání pouze 

v případě, kdy je pro ni opravdu finančně výhodné. Feldstein uvádí výsledky studie Nadi 

Eissa (1995), která argumentovala, že změny mezní daňové sazby vdaných žen po daňo-

vých úpravách v roce 1986 závisely na výši příjmů jejich manželů. Ženy 

s vysokopříjmovými manžely tak byly vystaveny většímu poklesu mezních daňových sa-

zeb než ženy s manžely s nižšími příjmy. Rozdělila proto ženy na základě příjmů jejich 

manželů, spočítala rozdíl mezi před- a poreformní míře ekonomické aktivity a odpovídající 

změny mezních daňových sazeb, jimž byly vystaveny. Eissa tak získala odhady elasticit 

ekonomické aktivity ve vztahu k daňové sazbě. Stejně tak odhadla změnu počtu odpraco-

vaných hodin u již pracujících žen. První jmenovaná elasticita byla odhadnuta na 0,42 a 

druhá na 0,45. Celkový efekt těchto dvou elasticit znamená celkovou elasticitu počtu od-

pracovaných hodin na změnách mezní daňové sazby přibližně 1. Snížení mezních daňo-

vých sazeb o 1 % by tak mělo vyvolat nárůst počtu odpracovaných hodin taktéž o 1 %. 

Eissa (2006) také studovala, jak lidé reagují nabídkou práce na Earned Incotne Tax Credií 

(EITC), což je v podstatě zvláštní sleva na dani, pomocí níž vláda Spojených států vyrov-

nává nízkopříjmovým skupinám daňovou povinnost. Z veškeré dostupné literatury vyplý-

vá, že na EITC reaguje zejména zaměstnanost svobodných matek. Jen málo empirických 

důkazů však podporuje tezi, že EITC ovlivňuje počet odpracovaných hodin již zaměstna-

ných jedinců. Na základě této zkušenosti by se tak dalo zobecnit, že snížení mezních sazeb 

povede k růstu počtu ekonomicky aktivních lidí. Na rozdíl od analýzy vytvořené autorkou 

v roce 1995 však tato studie nepotvrzuje tezi, že existuje statisticky signifikantní vztah 

mezi výší daní a počtem odpracovaných hodin. 

Stejně tak má podle Feldsteina (1995b) při snížení mezních daňových sazeb mimo růstu 

nabídky práce dojít i k nárůstu zdanitelného příjmu. Sám Feldstein (1995a) zkoumá změny 

zdanitelného příjmu mezi lety 1985 a 1988, přičemž dochází k elasticitě zdanitelného 

příjmu ve vztahu k mezním sazbám ve výši 1,48. Novější studie pak vliv mezních sazeb na 

výši zdanitelného příjmu prokazují, ačkoliv snižují odhad elasticity na hodnotu okolo 0,4 

(Carroll; Hrung, 2005). 



Současný systém také obrací motivace, když podporuje některé druhy investic, Čímž smě-

ruje kapitál do neefektivních užití, nebo dvakrát zdaňuje dividendy. Rovná daň všechny 

tyto neduhy odstraňuje tím. že zdaňuje veškerý příjem mimo investic. V důsledku by mělo 

dojít k nárůstu podílu kapitálu na HDP z 5 % až na 6,2 %. Do sedmi let od zavedení rovné 

daně by tak měla zrychlená tvorba kapitálu vést ke 2-4% růstu HDP (Auerbach; Kotlikoff, 

1987; cit. podle Hall; Rabushka, 2007, s. 132). Navíc dojde k narovnání stavu, kdy jsou 

různé aktivity zdaňovány různě, čímž neoddiskutovatelně dochází k upřednostňování těch 

investic, které jsou osvobozeny od daně. Podpoří se tak podnikatelská aktivita i v dalších 

oblastech ekonomiky. 

Celkový ekonomický růst, a tedy zvýšení reálných příjmů v důsledku výše popsaných 

změn motivací by pak mělo podle Halla a Rabushky do sedmi let od reformy dosáhnout 

šesti procent. Existují však i jiné odhady. Například Altig et al. (2001) odhadují, že odstra-

nění všech daňových výjimek, zavedení rovné sazby a umožnění okamžitého odpisu no-

vých investic by vyvolalo v dlouhodobém horizontu růst národního důchodu o 9,4 %. Při 

přidání osobního nezdanitelného minima ve výšce 9 500 dolarů a osvobození bydlení a 

dlouhodobého spotřebního majetku od daně by se dosáhlo růstu přibližně polovičního - 4,5 

%. Vzhledem k tomu, že návrh Halla a Rabushky daňové osvobození bydlení neuvažuje, 

mohl by se výsledný růst pohybovat někde mezi čtyřmi a devíti procenty, což i poměrně 

odpovídá předpovědi 6% růstu. 

Nicméně existují i studie, které tvrdí, že samotný přechod na rovnou daň nebude mít žádný 

vliv na růst. Nancy L. Stokey a Sergio Rebelo (1995) například na základě odhadu parame-

trů endogenního růstového modelu zjistili, že závěry plynoucí z práce Roberta Lucase 

(1990), tedy že zdanění výnosů v sektoru fyzického kapitálu bude mít za jistých podmínek 

jen velmi malý dopad na růst, jsou robustní. Sami nicméně zdůrazňují, že i přesto může být 

efekt na blahobyt velký. Například z důvodu, že zdanění kapitálu může vést k vychýlení 

poměru mezi lidským a fyzickým kapitálem, což může vyvolat značné změny v blahobytu 

(Stokey; Rebelo, 1995, s. 545). 

Ekonomickému růstu by také podle Halla a Rabushky pomohlo snížení úrokové míry, jež 

by se mělo v důsledku zavedení rovné daně projevit. Dnes je totiž držena úroková míra 

uměle vysoko tím, že je podporováno půjčování si - je možné odečíst zaplacené úroky od 

základu daně - a naopak znesnadňováno spoření, neboť obdržený úrok je brán za daňový 
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příjem. V systému rovné daně by oba tyto jevy odpadly, Čímž by se zvýšila nabídka a sní-

žila poptávka po penězích. 

3.1.2 Rozdělování příjmů a spravedlnost 

Autoři připouštějí, že v důsledku zavedení rovné daně budou někteří tratit. Vyplývá to i 

z výše zmíněné analýzy, již provedl Altig et al. (2001). Nicméně nepovažují to za projev 

nespravedlnosti tohoto daňového systému, neboť nepůjde o hru s nulovým součtem. Vý-

sledkem zavedení rovné daně nebude jen pouhý přesun daňového břemena z jedné skupiny 

obyvatel na druhou, ale celkové oživení ekonomiky a produkce bohatství, které bude ná-

sledně prostřednictvím trhu rozděleno mezi všechny tržní aktéry. Nízkopříjmové skupiny 

obyvatel budou kompenzovány tak vysokým nezdanitelným minimem, aby na reformě 

vydělaly. Protože je daňová reforma z pera Halla a Rabushky konstruována jako výnosově 

neutrální, je potřeba, aby stát naopak někde vybral více. A více by měl získat právě z daně 

z podnikání, k čemuž dopomůže zejména zrušení nejrůznějších výjimek a omezení motiva-

cí podnikatelů snižovat si legálními i nelegálními způsoby daňový základ s cílem vyhnout 

se vyšší daňové sazbě. 

4. Kritiky rovné daně 

Než přejdeme k představení ucelené teoretické kritiky navrhovaného systému rovné daně, 

zaměřme se nejprve na některé z premis, na nichž rovná daň stojí. Jejich zpochybnění ne-

musí v žádném připadě nutně implikovat nevhodnost rovné daně jakožto systému zdanění, 

mělo by nás však upozornit na to, které z argumentů lze ve prospěch rovné daně nebo po-

dobného daňového systému používat a které nikoliv. 

4.1 Rovná daň a spravedlnost 

Rovná daň je obvykle považována za spravedlivější a ekonomiku méně ovlivňující než jiné 

typy daní. Již málokdy se však někdo zabývá zkoumáním, co vlastně pojem „spravedlivá 

daň" znamená. Důsledkem je, že si pod tím každý představí něco zcela jiného. Pokusme se 

však zjistit, co se opravdu pod tímto slovním spojením skrývá. Na základě tohoto zjištění 

pak budeme snad schopni říct, zda je opravdu rovná daň spravedlivější než třeba daň 

s progresivními sazbami. 
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4.1.1 Spravedlivá cena 

Filosofové byli od dávných dob hnáni touhou nalézt spravedlivé společenské uspořádání. 

Dnes se této oblasti věnuje už jen poměrně malá část ekonomů, avšak stále tací existují. 

Snaží se najít spravedlivé ceny, spravedlivé mzdy, spravedlivé zisky či spravedlivé rozdě-

lení důchodu. Jakým způsobem? Pohlédneme-li do dějin, zjistíme, že koncept spravedlivé 

ceny vznikl v době Aristotelově a byl dále rozvíjen římským právem. Nicméně spravedli-

vou cenou byla myšlena cena tržní, přičemž šlo o to, aby cena individuálně sjednaná mezi 

kupujícím a prodávajícím nebyla od této běžné tržní ceny příliš rozdílná.2 To způsobovalo 

problémy zejména v oblasti obchodu s penězi.3 

Dnes je sice spravedlivá cena často určována zákonem (například v podobě nejrůznějších 

daní, které mají za úkol započítat do ceny vliv negativních externalit spojených s daným 

statkem), ale stále se za základ bere cena tržní.4 Je totiž zřejmé, že nelze jen tak od zelené-

ho stolu vytvořit jinou smysluplnou cenu, než jaká je vytvořena trhem. Jakékoliv pokusy o 

stanovení jiných cen (tedy směnných poměrů mezi statky) by byly zcela arbitrární. Jedinou 

existující spravedlivou cenou, pomineme-li výše zmíněné vlivy externalit J e cena tržní. Ta 

je totiž určována dobrovolnými směnami, na kterých musí obě zúčastněné strany v daný 

okamžik vydělat.5 

4.1.2 Spravedlivá daň 

Diskuse o spravedlivé ceně je však diametrálně odlišná od diskuse o spravedlivé dani. Daň 

je totiž sama o sobě násilný zásah do preferencí spotřebitelů a nelze tudíž mluvit o jakési 

„tržní dani". Ale pávě proto, že není daň produktem trhu, nýbrž státních úředníků, má smy-

sl v jej ím případě hledat, jestli neexistují daňové systémy, které by byly, na rozdíl od ji-

ných, nějakým způsobem více „spravedlivé". Je však třeba mít po celou dobu na paměti, že 

2 Srov. Rothbard (2006). 

3 Stručné dějiny úroku lze nalézt například v Schwarz jr. (2007). 

4 Př inejmenším mezi ekonomy. Politikové zejména v socialistických zemích (např. Chávez ve Venezuele) 
mohou samozřejmé tvrdit a činit cokoliv, dopady ignorance sociologických zákonů však na sebe bohužel 
nenechaj í dlouho čekat. 
5 Nebe reme nyní v potaz Aristotelův koncept komutativní spravedlnosti, který se zabývá etickou stránkou 
směny a stanovuje, že spravedlivá je pouze taková směna, při níž jsou obě strany na shodné úrovni (ať už 
mluvíme o informacích, či například společenském postavení). 
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pojem „spravedlnost" zde získává zcela jiný obsah, než má například ve spojení „spraved-

livá cena". 

Existuje několik přístupů k daňové spravedlnosti. Prvním z nich je tzv. horizontální a ver-

tikální spravedlnost (Stiglitz, 1997, s. 470-71) Koncept honzontálni spravedlnosti říká, že 

daňový systém je horizontálně spravedlivý, pokud jedinci shodní v důležitých aspektech 

platí stejné daně. Tento přístup je však značně problematický. Jde totiž o konceptuálnč 

nemožný cíl, jak ukazuje Rothbard (2005, s. 249-54), a nemá smysl snažit se dosáhnout 

konceptuálně nemožného cíle.6 

Naproti tomu dle konceptu vertikální spravedlnosti by měli platit vyšší daně ti, kteří jsou 

toho schopni. Jak však určit, kdo je schopen platit vyšší daně? Podle čeho vybírat lidi, kte-

rým platit vyšší daně přináší menší ztrátu?7 Podle čeho určovat, jaká výše progrese odpo-

vídá vyšší schopnosti? Jakékoliv hranice by byly čistě arbitrární a bez jakéhokoliv zdůvod-

nění. 

Dalším přístupem k zdanění pak je princip prospěchu a princip platební schopnosti. Druhý 

jmenovaný úzce souvisí s vertikální spravedlností a vztahují se na něj stejné námitky. Na-

víc zdanění „by mělo být uspořádáno tak, aby pomáhalo dosahovat rozdělení důchodu, 

které společnost považuje za správné a spravedlivé", což je z pera ekonoma již zcela ab-

surdní požadavek (Samuelson; Nordhaus, 1995, s. 784).h 

Princip prospěchu pak říká, že by více daní měli odvádět ti, kteří od stáni spotřebovávají 

více statků. Zásadní námitkou však je, že samotná spotřeba „veřejných" statků není nijak 

přímo podmíněna placením za ně prostřednictvím daní, někdy je nám dokonce vnucena. 

6 Odboč íme- l i , j d e o stejný problém, j ako snažit se prostřednictvím antimonopolního zákonodárství přiblížit 
se ideálu konceptuá lně nemožné dokonalé konkurence. 

7 Samue l son a Nordhaus se například vyjadřuj í následovně: 

E k o n o m o v é , kteří sledují utilitaristickou tradici [ . . . ] argumentovali, že užitky či uspokojení 
j ednot l ivých lidí se mohou sčítat, čímž se získá celkový společenský užitek Či uspokojení. Na-
příklad, jest l iže každý dodatečný dolar přináší každému z nás menší a menší dodatečné uspo-
ko jen í a jest l iže bohatí a chudí se neliší schopností těšit se ze spotřeby, pak se má za to, že zda-
něný dolar milionáře posléze darovaný chudé osobě přidá k celkovému společenskému užitku 
více než kolik z něho ubere. Z toho by vyplývalo, že vyšším daňovým zatížením osob s vyšším 
d ů c h o d e m [ . . . ] se zvýší celkové společenské uspokojení . . . (Samuelson; Nordhaus, 1995, s. 
784 , poznámka pod čarou) 

Nu tno podotknout , že se ani neobtěžují zmínit nemožnost meziosobního srovnávání užitku. 

8 P ro krit iku toho směru myšlení viz Anthony de Jasay: Your dog owns your house, česká verze tohoto článku 
j e dos tupná na http:/ / l ibinst .cz/komentare.php?id=121. 
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Představme si, že bohatý člověk má velkou travou pokrytou zahradu. Během jeho nepří-

tomnosti mu na pozemek bez jeho vědomí a třeba i proti jeho vůli vleze zloděj a celou za-

hradu mu poseká. Pár dní poté přijde majiteli dopis, kde ho zloděj vyzve k tomu, aby uhra-

dil jím poskytnuté služby. Zcela zřetelně by to bylo absurdní. Poskytnutím služby totiž 

nevzniká automaticky žádná povinnost protistrany, pokud s ní protistrana nesouhlasila. 

Nelze proto říct, že by někdo měl platit více daní proto, že spotřebovává více státem po-

skytovaných statků. Často je navíc stát jejich monopolním poskytovatelem, čímž vůbec 

nedává možnost výběru. 

4.1.3 Jiná definice spravedlivé daně 

Zatím se nám tedy nepodařilo nalézt ekonomicky užitečný obsah slova „spravedlivá" ve 

spojení „spravedlivá daň". Protože však jde i mezi ekonomy o značně přitažlivé slovní 

spojení, pokusíme se je přesto naplnit významem. Čemu vděčíme za současný blahobyt? 

Za to, že se nemusíme lopotit od slunka východu do noci na poli, abychom zajistili obživu 

pro sebe a svou rodinu? Zcela jistě to není stát, komu bychom měli vděčit za svou součas-

nou úroveň.9 Není to dokonce ani entita označovaná jako společnost, které bychom snad 

něco dlužili. '0 Současného blahobytu bylo dosaženo díky systému dobrovolných (a tedy 

oboustranně výhodných) směn mezi jednotlivci. 

O spravedlivosti směny lze hovořit, pokud obě zúčastněné strany ex ante získávají. 

V případě daně, tedy donucení, které ignoruje preference jednotlivců, však nic takového 

nejsme schopni říci. Zdaňovaný jednotlivec totiž nijak nedemonstruje, že je pro něj služba 

obdržená výměnou za daň hodnotnější. Nemá možnost se rozhodnout mezi konzumací a 

nekonzumací takové služby a tudíž není schopen ukázat, jaká z těchto dvou možností je 

pro něj přínosnější. Jakékoliv zdanění je tudíž z podstaty věci nespravedlivé, neboť nedává 

jednotlivci možnost demonstrovat své preference způsobem, jenž mu přináší zisk. Jinými 

slovy, nechává jednotlivci méně k využití při blahobyt zvyšujících, dobrovolných smě-

nách. Jak říká Anthony de Jasay (2007): 

'' Stál naopak v drtivé většině případů způsobuje snižování blahobytu, neboť funguje na principu donucení a 
ignoruje preference jednotlivců. Navíc je velmi sporné, zda vůbec existuje donucení, které by vedlo ke výšení 
užitku. Toto veskrze zajímavé téma však j iž přesahuje rámec našeho textu. 

10 Viz např. výše zmiňovaný článek Anthonyho de Jasay. 
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Dvě osoby okrádající třetí konají nespravedlnost. Pokud je pravidlem hry, že dvě oso-

by mohou okrást třetího, pak je toto pravidlo nespravedlivé. 

Hledáme-li tedy daň, která by byla spravedlivější než daně jiné, nejsou důležité žádné 

principy. Stačí, pokud budeme sledovat výši zdanění. Čím nižší je daň a poplatky s ní sou-

visející, tím je daň z našeho pohledu spravedlivější. 

4.1.4 Je rovná daň spravedlivější? 

Jak je uvedeno výše, rovná daň je údajně lepší než stávající mimo jiné proto, že je spraved-

livější. V předchozí podkapitole jsme ukázali, že chceme-li vůbec mluvit o daňové sprave-

dlnosti, měli bychom se dívat na velikost daňové zátěže. 

Spravedlnost rovné daně tedy nelze hledat v její rovné sazbě. Ani ji nelze hledat tam, kde ji 

hledají Hall s Rabushkou - v přesunu daňového břemene z jednotlivců na korporace 

(vždyť co jsou korporace jiného než skupiny jednotlivců) či v povzbuzení ekonomiky, což 

povede v budoucnu k vyšším příjmům a vyšším daňovým odvodům (vyšší daně totiž 

z našeho pohledu znamenají více nespravedlnosti). Můžeme ji však hledat v omezování 

nákladů spojených s daňovým systémem. Pokud by rovná daň vedla k zjednodušení odvo-

du a administrativního zpracovávání daní, tedy ušetřila čas a peníze, byla by spravedlivější 

než stávající daňový systém, neboť by snížila množství zdrojů, které jsou jednotlivci donu-

ceni vydat. 

V roce 1995 například Arthur P. Hall (1995) z Tax Foundation odhadoval, jaký dopad by 

mělo pro Spojené státy americké zavedení tzv. Anney-Shelbyho rovné daně, což je jedna 

z variant systému rovné daně. Došel k závěru, že by sice mírně zvýšila daňové břemeno, 

avšak měla by za následek razantní pokles nákladů spojených s daněmi. Ve výsledku by se 

kapse průměrného daňového poplatníka ulevilo o celých 13,5 %. Pokud bychom tedy chtě-

li takový daňový systém ohodnotit z hlediska výše definované spravedlnosti, byl by spra-

vedlivější než současný. 

4.2 Rovná daň a vyhýbání se dani 

Autoři diskutovaného návrhu rovné daně kritizují vyhýbání se dani a tvrdí, že rovná daň je 

nejlepší způsob, jak toto chování omezit. Jak jsme však výše řekli, zdanění jako takové je 

nespravedlivé, neboť je donucením. Existuje-li možnost, jak se nespravedlnosti vyhnout, 
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lze jen těžko takovou aktivitu považovat za opovrženíhodnou. Vyhýbání se dani bychom 

mohli odsoudit jen tehdy, pokud by taková aktivita způsobila, že by se v jejím důsledku 

zvýšilo daňové zatížení ostatních. Taková situace samozřejmě může nastat, ale jak se po-

kusíme ukázat, není to předem jisté. 

4.2.1 Vládnoucí koalice maximalizující svůj užitek 

Předpokládejme, že vlády neprovádějí vyrovnávání příjmů a rozpočtů. Tedy že výše stát-

ních příjmů není jednoznačně určena potřebami financovat vládní výdaje, ani výdaje 

nejsou stanovovány na základě vybraných finančních prostředků." To však neznamená, že 

by při stanovování výše jedné ze stran rozpočtu nebyla brána na zřetel strana druhá. Výda-

je jsou určovány především politicky, a to s přihlédnutím k politickému cyklu. Cílem stát-

ních výdajů je, zjednodušeně řečeno, získat co nejvíce hlasů v budoucích volbách.12 Mno-

hem více záleží na příjmové stránce státu. Ta vzniká politickou hrou, kdy se všechny 

politické strany snaží chránit „své" voliče před zdaněním. Nakonec dojde k tomu. že větši-

nová koalice nastaví takové daně, které přinesou státu nejvíce prostředků výměnou za co 

nejmenší ztráty hlasů vítězné koalice. 

Cílem politiků a státních úředníků je totiž maximalizace příjmů státního rozpočtu - čím 

jsou větší příjmy, tím více zdrojů přerozdělují a tím větší moc také mají. V důsledku toho 

se stávají cílem lobbistů nejrůznějších zájmových skupin, což znamená zvyšování jejich 

vlastních příjmů a tedy užitku. Výdaje jsou z tohoto pohledu pouhým nákladem, zlem nut-

" Existují teorie popisující všechny možné vztahy příjmů a výdajů (Carneiro; Faria; Barry, 2005). První 
z nich říká, že nejprve stát vybírá daně a pak na základě daňového výnosu stanovuje výdaje (Friednian, 1978; 
Buchanan; Wagner, 1977). Druhá, že nejprve vláda rozhodne o výdajích a teprve následně zajišťuje je j ich 
finanční pokrytí (Peacock; Wiseman, 1979; Barro, 1974). Pak také, že příjmy a výdaje jsou stanovovány 
simultánně (Musgrave, 1966; Meltzer; Richard, 1981). A v neposlední řadě, že příjmy a výdaje spolu nijak 
nesouvisejí (Baghestani; McNown, 1994). Různé ekonometrické studie potvrzují různé teorie, nelze tedy na 
základě empirických dat říci, která z nich j e platnější. Domníváme se však, že při využití ekonomické analý-
zy motivací ve veřejném sektoru, která je ve zbytku kapitoly stručně nastíněna, je nejpravděpodobnější právě 
poslední z hypotéz, tedy absence souvislosti mezi příjmy a výdaji. Ve stejném smyslu se vyjadřují i Becker a 
Mulligan (2003), kteří při modelování chování vlády předpokládají, že „vlády zdaňují, jak nejvíce mohou" (s. 
296). 

12 Za autora teorie politického hospodářského cyklu můžeme prohlásit Karla Marxe, rozpracována byla mar-
xistickým ekonomem Michalem Kaleckim. I přes původ a souvislosti jejího vzniku ji považuje spousta dneš-
ních ekonomů (včetně těch tzv. protržních) za pravdivou, ačkoliv nesouhlasí s tím, že by se jej ím prostřednic-
tvím dal vysvětlit hospodářský cyklus jako takový. Pokud bychom ji měli shrnout, tvrdí, že po volbách učiní 
vláda několik nepopulárních kroků, jej ichž pozitivní výsledky pro voliče se projeví až se značným zpoždě-
ním (pokud vůbec). Naopak před volbami si vládnoucí koalice kupuje hlasy voličů prostřednictvím populis-
tických ekonomických programů. Vzniká tak pravidelný cyklus, který svou délkou kopíruje vládnoucí obdo-
bí. Více k tématu politického cyklu lze nalézt například v Nordhaus (1975). 
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ným k zajištění si znovuzvolení v příštích volbách (či udržení se na daném úřednickém 

postu). 

Nyní se pokusme zjistit, co se stane, vyhne-li se daňový poplatník placení daní. Do státní 

kasy se v takovém případě dostane méně prostředků, což znamená, že politikům poklesl 

užitek.13 Jak na tento pokles zareagují? Definujme hypotetickou užitkovou funkci většino-

vé koalice 

kde r značí celkové daňové příjmy, t výši daní, e celkové výdaje a v počet hlasů v příštích 

volbách. Pokud zanedbáme tzv. Lafferův efekt, nebo předpokládáme, že se současná výše 

zdanění nachází v rostoucí části Lafferovy křivky, pak platí: 

Ur >0,UV >0,Ue <0,r, >0,v, < 0, ve >0. 

Dojde-li tedy k poklesu příjmů v důsledku vyhýbání se dani, změní se podmínky a vláda 

hledá nové optimum, které bude kombinací zvýšení daní / a snížení výdajů e. Protože při 

zvyšování daňových sazeb dochází k rúsUi nákladů mrtvé váhy,14 klesá se zvyšováním 

daňových sazeb mezní užitek vlády a navíc stoupá čím dál rychleji odpor daňových po-

platníků, tedy 

U „ < 0 , v „ > 0 . 

Zvyšování sazeb se tedy vládě vyplácí čím dál tím méně. V případě výdajů záleží na tom, 

nakolik je množství nabízených „veřejných" statků optimální. Platí, že 

v <0. ee 

Vládnoucí koalice tak čelí optimalizační úloze, přičemž proti sobě stojí zvýšení daní a ztrá-

ta voličů, kteří jsou mezními daňovými poplatníky, a snížení výdajů, jež povede ke ztrátě 

voličů, kteří jsou mezními příjemci státních peněz. Můžeme si však představit situaci, kdy 

13 Pro zjednodušení předpokládejme, že neexistuje politik, který by chtěl minimalizovat příjmy státu a tedy 
svou moc a peněžní zisk. Předložená analýza by se dala o takový druh politika rozšířit, ale stala by se zbyteč-
ně složitou. 
14 Více k tomu tématu v kapitole 4.4 Kritika cíle rovné daně: zvýšení efektivnosti výběru. 
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jsou výdaje již natolik vysoké, že jejich omezení vyvolá jen velmi malou reakci voličů. 

Menší, než by vyvolala jakákoliv změna daní.15 V takovém případě, tedy tehdy, když by 

vyhnutí se dani neznamenalo zvýšení daňové zátěže ostatních, by nebylo možné vyhýbání 

se dani per se označit za činnost poškozující jiného daňového poplatníka v budoucnu.16 

4.2.2 Náklady mrtvé váhy 

Argumentovat ve prospěch vyhýbání se dani lze navíc nejen z pohledu spravedlnosti a 

vlastnických práv, ale také čistě ekonomicky pomocí nákladů mrtvé váhy.17 Jak ilustruje 

Graf 1, náklady mrtvé váhy jsou nevyhnutelným produktem zvýšení ceny statku nad tržní 

rovnovážnou úroveň. Marginální kupci, kteří dříve poptávali i rozdíl mezi rovnovážným 

množstvím a množstvím po zavedení daně, již nejsou po zavedení daně ochotni statek za 

vyšší cenu koupit. Vzniká tak ztráta jak pro poptávajícího, tak pro nabízejícího. Ze zákona 

totiž není možné zboží pro tyto marginální kupce nezdanit, ačkoliv by na tom stát nijak 

neprodělal - pokud se zboží vůbec neprodá, také z něj žádný daňový příjem nemá. Když se 

tedy podaří nabízejícímu dodat na trh nějakým způsobem dodatečné množství statku za 

původní rovnovážnou cenu s tím, že z něj nezaplatí daň, bude se jednat o paretovské zlep-

šení.18 

Je zcela jistě pravdou, že při vyhýbání se dani jsou spotřebovávány zdroje, stejně jako mů-

že tato činnost vyvolávat společensky nežádoucí efekty. Bereme-li však zdanění jako exo-

genně daný parametr, bylo by vyhýbání se dani nejlepším možným řešením v rámci da-

ných omezení. Není potřeba zamýšlet se nad tím, zda by při vyhýbání se dani nebylo 

spotřebováno více zdrojů (respektive užitku z nich), než by tím zúčastnění aktéři získali. 

Výhodnost takové činnosti by demonstrovali samotní jednotlivci svým chováním - Šlo by 

totiž, na rozdíl od zdanění, o dobrovolnou aktivitu, jež je, jak jsme již výše konstatovali, 

pro obě strany výhodná. 

15 Podle našeho názoru se dnešní státy blíží právě k tomuto stavu. 

16 Samozře jmě si uvědomujeme značnou míru zjednodušení. Ve skutečnosti by mohlo být potírání daňových 
úniků součástí užitkové funkce vlády, případně by mohlo zvyšovat počet hlasů v budoucích volbách. Hlubší 
analýza však bohužel přesahuje rámec tohoto textu, nicméně by byla velice užitečná. 

17 Analýza nákladů mrtvé váhy s pomocí trojúhelníku je koncept zformulovaný Arnoldem C. Harbergerem, 
poprvé v souvislosti se společenskými náklady monopolu. Ve svém článku z roku 1964 Harberger využil 
tento koncept k odhadu nákladů mrtvé váhy v důsledku zdanění příjmu ve Spojených státech. Harbergerův 
přínos j e detailně rozebrán např. v Hines (1999). 

IS Tak označujeme změnu stavu světa, při níž si nikdo nepohoršil a alespoň jeden jedinec polepšil. V tomto 
případě si polepší dokonce minimálně dva jedinci. 
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Graf I: Náklady mrtvé váhy v důsledku zdanění 

Cena 

Jistě ne všechny případy vyhýbání se dani lze označit za paretovské zlepšení. Jisté však je, 

že alespoň některé jím jsou. Odsoudit tedy veškeré vyhýbání se dani je i z čistě ekonomic-

kého hlediska neobhajitelné. Předpokládáme-li navíc výše zmíněnou situaci maximalizace 

užitku vládnoucí koalice, bylo by vyhýbání se dani nikoho nepoškozující aktivitou obrany 

před donucením, což nelze označit za špatné, jež by dokonce vedla k omezení nadbyteč-

ných a nežádoucích veřejných výdajů. 

4.3 Rovná daň a daňová optimalizace 

Stejně jako vyhýbání se dani má rovná daň zamezit i jeho legální variantě - daňové opti-

malizaci. Jako v minulém případě však není vůbec jasné, že je možnost daňové optimaliza-

ce negativem, jak nám sdělují Hall s Rabushkou. Zejména je zcela nevhodné mluvit o zá-

konných výjimkách jako o „dírách" v zákonech. Jak prohlásil Ludwig von Mises: 

C o j e to díra v z á k o n ě ? Net res tá - l i zákon určitou č innost nebo nezdaňuje- l i urči tou 

v ě c , n e j e d n á se o žádnou díru v zákoně . Je to prostě t akový z á k o n . . . Úlevy z d a n ě 

z p ř í j m u v n a š e m zákoně ne j sou děrami v z á k o n ě . . . D íky t ěmto děránr j e ta to z e m ě 

s t á l e j e š t ě z e m í s v o b o d n o u . (Di rec to r , 1952, s. 115-16; cit. pod le Rothbard , 2005 ) 

Navíc se na případ daňové optimalizace vztahují ty samé argumenty jako u vyhýbání se 

dani. Stejně tak je důležité zdůraznit, že pokud firma najme právníky, kteří jí pomohou 

identifikovat cesty jak si snížit daňový základ, musí být ex aute přesvědčena, že se jí tako-
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vý krok vyplatí.19 Samozřejmě, že po všech stránkách efektivnější by bylo zdanění odstra-

nit. Stále však předpokládáme - a jak bylo výše ukázáno, máme k takovému předpokladu 

důvod že výše zdanění není omezena potřebou získat do státní kasy pouze nějaké určité 

a předem dané množství prostředků. Diskutujeme tedy second best řešení. 

4.4 Kritika cíle rovné daně: zvýšení efektivnosti výběru 

Nejzásadnější kritikou rovné daně je však teze, že zefektivnění výběru daně nevyhnutelně 

spěje k růstu daňové zátěže i státních výdajů. Není překvapivé, že prvními, kdo si toto rizi-

ko uvědomili, byli zástupci ekonomické Školy veřejné volby, která navázala na analýzu 

veřejného sektoru Rakouské školy.20 Povšimli si, že na změnu daňového systému nezarea-

gují změnou jednání pouze daňoví poplatníci, ale prostřednictvím zájmových skupin bude 

mít vliv i na samotnou strukturu veřejného rozpočtu, přičemž zvýšení efektivnosti výběru 

daně povede zpravidla k rozpínání veřejného sektoru (Buchanan; Congleton, 1979; Bren-

nan; Buchanan, 1980). 

4.4.1 Model jednání zájmových skupin 

Na tomto vhledu postavili svou analýzu Gary Becker a Casey Mulligan (2003). Na základě 

analýzy vlivu daňového systému a výdajových programů na stanovování vládních výdajů 

zjišťují, že „zvýšení efektivnosti výběru daní či výdajů sníží politický tlak omezující růst 

vlády a povede tak k růstu daní a výdajů" (Becker; Mulligan, 2003, s. 293). K analýze au-

toři vytvořili jednoduchý model boje o politický vliv mezi dvěma zájmovými skupinami 

Poplatníku a Příjemců, přičemž Poplatníci označují zájmovou skupinu nesoucí břímě vlád-

ních výdajů a tedy požadující co nejnižší daňovou zátěž, zatímco Příjemci zájmovou sku-

pinu, která má užitek z vládních výdajů a tedy má zájem na tom, aby byly co nejvyšší. Po-

platníci odvedou daň T, jež bude použita k financování vládních výdajů G. Při lobování za 

co nejnižší daně, ovlivňování voličů apod. vydají Poplatníci zdroje ve výši A. Stejně tak 

Příjemci vydají zdroje B při ovlivňování politiků a voličů s cílem zvýšit vládní výdaje. 

Použitý model pak předpokládá, že vládní výdaje a výše daní přímo závisí na částkách, 

které Poplatníci a Příjemci vydají k získání politického vlivu: 

19 K m o ž n ý m rozdílům mezi ex cinte očekáváním a ex post hodnocením viz např. Block, Walter E., Carden, 
Art a Carson , Stephen W. (2006). 

20 Viz Misesovu Byrokracii (2002), která poprvé vyšla j iž v roce 1944 a zabývá se právě analýzou motivací 
úředníků v netržním uspořádání. 
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T = G = F{A,B\ kde Fa <0,Fh> O, Faa > O, Fhb < 0. 

Čím více tedy zájmové skupiny vydají na získání politického vlivu, tím nižší (v případě 

Poplatníku) respektive vyšší (v případě Příjemců) výše daní i výdajů bude. Obě skupiny 

pak čelí klesajícím výnosům. 

Becker a Mulligan dále předpokládají, že existuje Nashova rovnováha mezi výdaji každé 

ze skupin, při níž obě skupiny maximalizují svůj čistý zisk. : i Poplatníci tedy minimalizují 

A + T + A(T) = Ca, 

kde A značí náklady mrtvé váhy daně. Příjemci obdobně maximalizují 

G-r(c)-fí = sfl, 

což je obdržená dotace zmenšená o náklady mrtvé váhy vládních výdajů a zdroje věnované 

získání politického vlivu. Dotace mají podle autorů náklady mrtvé váhy proto, že Příjemci 

často změní chování, aby dotaci obdrželi. Pro analýzu modelu je důležité rozlišovat mezi 

daňovými systémy, jejichž náklady mrtvé váhy jsou různé při konstantní velikosti vlády, a 

systémy, které mají jiné náklady mrtvé váhy pouze proto, že se liší ve výši daní. Rozdíl 

ilustruje Graf 2. 

21 Nashova rovnováha je takový typ rovnováhy v nekooperativních hrách, při níž si žádný z hráčů nemůže 
polepšit jednostrannou změnou strategie. Příkladem Nashovy rovnováhy je například známé vězňovo dilema. 
Nashova rovnováha existuje ve všech konečných hrách. 
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Graf 2: Schéma nákladů mrtvé váhy projeden daňový systém 

Zdroj: Becker; Mulligan (2003, s. 301) 

Parametry a a 5 určují pozici a sklon funkce A(T) následujícím způsobem: a posouvá křiv-

ku vertikálně - menší a znamená posun směrem dolů; 5 mění sklon funkce A(7) - menší 8 

odpovídá pootočení křivky ve směru hodinových ručiček. Pohyb podél křivky vyjadřuje 

zrněnu nákladů mrtvé váhy v závislosti na změně velikosti vlády, která na rozdíl od změny 

parametrů a a 5, neznamená posun v efektivnosti. Projevem rovné daně by byl jednak po-

kles parametru a v důsledku snížení administrativních nákladů spojených s daňovou po-

vinností, ale zejména také snížení motivací k upřednostňování takových aktivit, které bu-

dou méně zdaněny, tedy pokles parametru 5. 

Podobně autoři zavádějí parametry (3 a y se stejným vlivem, pouze tentokrát na náklady 

mrtvé váhy spojené s výdaji vlády. 

Na základě podmínek prvního řádu optimalizace výše uvedených rovnic a pohledem na 

jejich komparativní statiku vzhledem ke změnám parametrů a a 5 (respektive a y) autoři 

vyvozují dvě zásadní tvrzení: 

1. Přechod k daňovému systému s vyššími mezními náklady mrtvé váhy (vyšší 5) 

zvýší politický tlak daňových poplatníků a povede ke snížení celkové daňové zátě-

že a vládních výdajů. 
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2. Přechod k systému dotací s vyššími mezními náklady mrtvé váhy (vyšší y) sníží po-

litický tlak příjemců dotací, což povede kc snížení celkové daňové zátěže a vlád-

ních výdajů. 

Z těchto tvrzení a výše uvedeného popisu smyslu parametrů vyplývá, že vládní sektor má 

při použití efektivnějších daňových systému tendenci růst, neboť daňoví poplatníci nebu-

dou mít motivaci tolik bojovat proti vyšším daňovým sazbám. 

4.4.2 Souvislosti modelu s rovnou daní 

Vrátíme-li se k tématu této práce - k rovné dani - , zjistíme, že na základě prvního tvrzení 

lze vážně pochybovat o tom, že odstraňování daňových výjimek v procesu zavedení sys-

tému rovné daně opravdu povede k poklesu zásahů státu do tržního prostředí. Becker 

s Mulliganem tuto skutečnost komentují následovně: 

Z tv r zen í I vyp lývá , že pol i t ické reakce na zvýšen í e fekt ivnos t i v důs ledku zaveden í 

r o v n é d a n ě p o v e d o u k zvýšen í , nikol iv snížení výběru daní a v ládních výdajů . S te jně 

tak m ů ž e p ros t ř edn ic tv ím zvýšen í v ládních výdajů srovnání sazeb daně z p ř í jmu po-

š k o d i t boha té a p o m o c i c h u d ý m , i když by zavedení rovné sazby daně z př í jmu s a m o o 

s o b ě v p ř í padě kons tan tn ích v ládn ích výdajů m o h l o re la t ivně zvýhodni t bohaté . (Bec -

ker ; M u l l i g a n , 2003 , s. 304) 

Tím se možná dostáváme k odpovědi na otázku položenou v úvodu této práce, kdy jsme si 

dali za cíl zjistit, proč se zrovna koncept rovné daně stal tak oblíbeným politickým téma-

tem. A to nejen mezi zástupci politické pravice, ale také, jak nás informují Hall 

s Rabushkou, z druhé části politického spektra: 

J a k o u c h a z e č o pos t p r e z i d e n t s k é h o kandidáta Demokra t i cké strany v roce 1992 p o d -

p o r o v a l B r o w n rovnou daň z nás ledu j íc ích tří důvodů : (1) že uzavřen ím takřka všech 

d ě r v z á k o n ě e l i m i n u j e sílu zv láš tn ích zá jmů nakupova t výhody od legislat ivních k o -

m i s í K o n g r e s u ; (2 ) že z j e d n o d u š í daňový systém tak, že každý bude znát své d a ň o v é 

p o v i n n o s t i a b u d e schopen s n a d n o vyplni t daňové př iznání ; a (3) že vylepší e k o n o -

m i c k o u v ý k o n n o s t d r a m a t i c k ý m o m e z e n í m daňových sazeb. Tyto důvody spo ju j í f é -

r o v o s t a e f ek t ivnos t . M á l o k d o by j i s t ě tvrdil , že by snad Jerry Brown chtěl snížit d a n ě 

b o h a t ý m . (Hal l ; R a b u s h k a , 2 0 0 7 , s. 74-75) 
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Na základě zde předložené analýzy bychom mohli doplnit, že z bodů 1-3 plyne ještě bod 4. 

- rovná daň vyvolá takové změny motivací zájmových skupin, které povedou k růstu státu, 

což je cílem každého běžného politika. 

Becker s Mulliganem také kritizují představu, že daň z přidané hodnoty lze snadněji zvýšit 

proto, že je na rozdíl od daně z příjmu skrytá. Tvrzení 1 však ukazuje, že růst DPH bude 

mnohem spíše zapříčiněn skutečností, že DPH je víceméně rovnou daní. tudíž je její výběr 

poměrně efektivní. Pokud ji navíc srovnáme se sociálním pojištěním, jehož sazby ve Spo-

jených státech také rostou, ačkoliv není ani zdaleka tak skryté jako DPH, je pravděpodob-

né, že viditelnost daňové zátěže nebude tím pravým důvodem růstu daní (Becker; Mulli-

gan, 2003, s. 304-305). 

5. Rovná daň a dobývání renty22 

S již několikrát zmíněnou složitostí daňových zákonů, stejně jako s růstem velikosti státu, 

úzce souvisí proces dobývání renty. Pokusme se nyní vysvětlit, co mají zmíněné jevy 

s dobýváním renty společného a jaké mají negativní dopady. Podívejme se nejprve detailně 

na teorii dobývání renty. 

Protože jsou zdroje omezené, jsou všichni, kdo chtějí nějakým způsobem získat již existu-

jící vlastnické právo, postaveni před tři možnosti: 

Zaprvé mohou vstoupit do dobrovolné soukromé směny se stávajícím držitelem vlast-

nického titulu. Zadruhé se mohou pokusit zajistit, aby vláda vlastnický titul sebrala 

stávajícímu držiteli a dala jej někomu jinému. Zatřetí se mohou uchýlit ke krádeži. 

(Benson, 1984, s. 390) 

V dějinách ekonomické vědy byla vždy důsledně zkoumána role a aktivita vlády, ať už ve 

formě demokratického státu nebo monarchie. Již středověcí scholastikové si byli vědomi 

skutečnosti, že vždy když existuje vláda, existuje také možnost využití politické - a tedy 

donucovací - moci k zvýšení vlastního užitku na úkor druhých, pokud taková aktivita měla 

pro toho, kdo tuto moc využíval, nižší náklady než dobrovolná směna.23 Jak se pokusíme 

22 Dřívější verze tohoto texfti byla přednesena na semináři o veřejné volbě na Humboldtově univerzitě 
v Berlíně. 
23 Jak napsal Franz Oppenheimer ve své slavné knize Der Slaal, existují pouze dvě cesty uspokojeni potřeb 
jednotl ivce - práce, výroba a směna nebo krádež bohatství druhých. První způsob je označován jako ekono-
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ukázat, není náhodou, že mnozí často využívají právě výše zmíněné druhé možnosti 

k získání již existujících vlastnických titulů. 

Tento proud myšlení však bohužel s příchodem matematických metod do ekonomie skrze 

práce Leona Walrase a Alfreda Marshalla začal pomalu mizet.24 Trvalo více než půl století, 

než se podařilo členům Rakouské školy a nově vznikající Školy veřejné volby tyto koncep-

ty znovu oživit a dostat do povědomí ekonomů. Mezi důležité přínosy těchto dvou škol 

ekonomické vědě patří koncept nemožnosti ekonomické kalkulace za socialismu a teorie 

dobývání renty. Na tomto místě se pokusíme tyto dva příspěvky v jistém smyslu propojit a 

zdůraznit tak dopady dobývání renty na právo, a zejména legislativu, což je v dnešní době 

naprosto převládající forma práva. 

Důvod, proč je zejména v dnešním světě důležitá diskuse o činech vlády, lze nalézt už ve 

slovech Johna Stuarta Milla: 

„Lid", jenž vykonává moc, není totožný pojem s „lidem" ovládaným; a samospráva, 

jak se j í obecně rozumí, neznamená, že každý sobě vládne, nýbrž že každý jest ovlá-

dán všemi ostatními. Vůle lidu znamená nadto skutečně vůli nejčetnější nebo nejčin-

nější části lidu, většiny nebo těch, kteří sejako většina dovedou uplatniti. (Mill, 1914?, 

s. 9) 

Mill nejen odhaluje i dnes běžný omyl, kdy jsou lidé stále přesvědčeni, že vláda je pouhým 

představitelem jejich vůle. Navíc zcela správně zdůrazňuje možnost vykořisťování lidu 

některou z jeho částí - těmi, kdož jsou nejaktivnější nebo schopni prosadit se jako většina. 

Dnes bychom k tomuto výčtu zřejmě ještě dodali „těmi, kdo jsou nejlépe organizovaní". 

Jak totiž víme ze studia veřejné volby, je vždycky obzvláště přitažlivé pro dobře organizo-

vané menšiny lobbovat za nějaká státní privilegia. Je-li navíc vláda schopna zájmové sku-

pině zajistit monopolní renty na úkor spotřebitelů a daňových poplatníků, budou vždy exis-

tovat subjekty ochotné za takové renty bojovat a vynakládat zdroje na jejich získání. Tento 

proces nazýváme dobývání renty (rent seeking). 

mické pros t ředky uspokojování potřeb, drahý jako politické prostředky. Stát pak definuje jako organizaci 

pol i t ických prostředků. 
24 Za j e d n u z výj imek by se dala označit tradice Rakouské školy, je j íž členové měli vždy na paměti, že j e 
pot řeba zkoumat efektivitu veřejného sektoru a dopad aktivit vlády a státu na ekonomické aktéry. Srov. 
z e jména díla Ludwiga von Misese Lidské jednání ti Byrokracie. 
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5.1 Harberger a Tullock - dobývání renty vchází na scénu 

Problém dobýváni renty - a že se opravdu jedná o problém, uvidíme později - byl poprvé 

detailně rozpracován Gordonem Tullockem (1967), avšak termín „dobývání renty" pro 

popsání těchto aktivit byl poprvé použit až v článku Anne Krueger (1974). Před Tullocko-

vým příspěvkem k tomuto tématu byla za nejvlivnější teorii ztrát v důsledku existence mo-

nopolu považována analýza Harbergera, který identifikoval ztrátu blahobytu jako rozdíl 

mezi čistým ziskem monopolisty plynoucím z monopolní pozice a ztrátou spotřebitelského 

přebytku. Rozdílem těchto dvou veličin je známý trojúhelník, který ukazuje Graf 3. Har-

berger také odhadl výši těchto ztrát v americké ekonomice, přičemž zjistil, že v důsledku 

existence monopolních struktur byla ve Spojených státech ztracena přibližně jedna desetina 

procenta hrubého národního produktu (Harberger, 1954, s. 82). 

Gra f 3: Náklady mrtvé váhy v důsledku monopolní pozice 

Cena 

Náklady mrtvé 
váhy 

\ i 

Ík 
i \ 

! Poptávková 
I \ křivka i \ i \ 

\ ! Rovnovážné množství 

Množství nabízené monopolem Množství 

Jedna desetina je však extrémně málo a jde proti veškerému intuitivnímu chápání škodli-

vosti monopolů. Uvědomil si to právě i Tullock a „tento rozpor mezi [jeho] instinkty a po-

zorováním spustil práci na [jeho] článku z roku 1967 o dobývání renty" (Tullock, 2005a, 

s. 11). V oněch dnech byly totiž náklady mrtvé váhy považovány opravdu za jediný zdroj 

ztrát blahobytu ze strany producentů obdařených monopolním privilegiem od státu.25 Čistý 

25 Opět s výjimkou členů Rakouské školy, kteří také zdůrazňovali dopady monopolních privilegií na struktu-
ru vlastnických práv a tedy na celkovou efektivitu a blahobyt společnosti. 
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zisk výrobce - plynoucí ze skutečnosti, že stát zákonem znemožnil konkurenci a dal tak 

monopolistovi prostor pro snížení produkce a tedy zvýšení ceny - byl považován za pouhé 

přerozdělení od spotřebitelů k výrobci. Přestože každé přerozdělení pomocí síly znemož-

ňuje právoplatným vlastníkům zdrojů nakládat s nimi podle svých preferencí, není ekonom 

schopen porovnat způsobené ztráty užitku spotřebitelů se zisky výrobce. Nelze tudíž ani 

říci, jaký je celkový dopad přerozdělení na společnost. Namítat v této situaci šlo pouze 

z pohledu vlastnických práv. 

5.2 Co je a co není dobývání renty 

Co je tedy ústřední myšlenkou konceptu dobýváni renty? Uveďme nejprve příklad, s jehož 

pomocí následně odvodíme obecnou definici: 

Mějme dva přátele, Petra a Pavla, kteří se chtějí stát slavnými a vyhledávanými kuchaři. 

Petr dlouho studuje a před otevřením vlastní restaurace stráví rok v Asii, kde se učí tamější 

kuchyni. Takto načerpané vědomosti a zkušenosti mu umožní být lepší, než jsou jeho kon-

kurenti, přetáhnout jejich klienty a čerpat monopolní rentu. Pavel taktéž studuje, ale nemá 

zájem trávit rok kdesi daleko na východě jen proto, aby získal výhodu nad konkurencí. 

Raději platí známé lobbisty, pořádá hostiny pro politiky a jejich rodiny, rok investuje svůj 

čas a ostatní vzácné zdroje do podobných aktivit. A to všechno s vidinou jediného cíle -

chce s pomocí lobbistů získat od politiků zvláštní monopolní privilegium, které by ho zba-

vilo konkurence. 

Každý z obou přátel zvolil zcela jinou taktiku, oba dva však nakonec dostanou možnost 

čerpat monopolní rentu. Za dobývání renty bychom ale označili činnost pouze jednoho 

z nich - Pavla. Zásadní rozdíl je v tom, že Petr dosáhl své monopolní pozice na volném 

trhu, prostřednictvím dobrovolných transakcí, díky tomu, že mohl svým zákazníkům na-

bídnout jiné a lepší služby než konkurence. Za jeho snahu ve správném (chtěném) směru 

mu bude umožněno alespoň na krátký čas čerpat monopolní rentu. Takovou situaci za do-

bývání renty nepovažujeme. 

Na druhou stranu aktivity Pavla by již měly být jako dobývání renty označeny. Nesnaží se 

totiž dosáhnout monopolní pozice s pomocí nástrojů volného trhu, ale prostřednictvím po-

litiky a legislativy. To znamená, že k zajištění monopolní pozice Pavla musela být poško-

zena a omezena vlastnická práva druhých. Na rozdíl od monopolu operujícího na volném 
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trhu (tedy Petra), jenž musí neustále zlepšovat své služby, aby nebyl předběhnut konkuren-

cí, se nemusí monopol se státním privilegiem (Pavlův) o své zákazníky nijak strachovat. 

S velkou mírou pravděpodobnosti tak nebude na kvalitu služeb nijak dbát a bude zneužívat 

svého postavení k dosažení co největších zisků. Bude zkrátka vypadat tak, jak státem privi-

legované monopoly vypadají - bude poskytovat drahé a málo kvalitní služby. 

Samozřejmě žijeme ve světě nejistoty, tudíž je dobře možné, že se najdou dva jedinci, kteří 

budou chtít dosáhnout monopolního postavení prostřednictvím stejného zlepšení. Bylo by 

tudíž lákavé konstatovat, že by taková situace vedla ke ztrátě blahobytu, neboť zdroje vy-

dané podnikateli byly z jejich pohledu vyplýtvány - nevedly k žádanému cíli. Nesmíme 

však zapomínat, že dosažená zlepšení, ačkoliv se třeba podnikatelům nezdají tak výnosné, 

jak očekávali, jsou velkým kladem pro samotné spotřebitele. Ti nyní mohou koupit vylep-

šený výrobek od obou producentů. 

5.3 Negativní dopad na společnost 

Pokusme se nyní zobecnit, pro jaké jednání by se měl používat termín „dobývání renty". 

Abychom ocitovali samotného autora tohoto konceptu, dobývání renty bychom měli pou-

žívat „výhradně v případech, kdy má plánovaný cíl, ať už je jakýkoliv, negativní dopad na 

společnost" (Tullock, 2005b, s. 9). Zde však přichází problém, že negativní dopad na spo-

lečnost úzce souvisí s předpokladem existence jakési pozorovatelné funkce společenského 

blahobytu, která by umožnila spočítat a poměřit zisky některých na jedné straně a ztráty 

jiných na straně druhé. Otázkou je, jakým způsobem zkonstruovat takovou funkci. Jelikož 

je nemožné sčítat - a také změřit pomocí kardinálních čísel (Čuhel, 1907)26 - užitek ruz-

26 František Čuhel j e takřka zapomenutým českým ekonomem, který však významným způsobem přispěl k 
vývoj i modern í ekonomie. Nemůžeme neocitovat část Čuhelova vlastního článku, v němž shrnuje obsah své 
německy psané knihy Zur Lehre von den Bedůrjhissen vydané v roce 1907, je j íž teze o užitku výrazně ovl iv-
nily Ludwiga von Misese a následně prostřednictvím Lionela Robbinse vstoupily do moderní ekonomie a 
vytvoři ly tak základ dnešní mikroekonomie: 

Z toho všeho vysvítá, že měření blahočelných egencí jest prakticky neproveditelno, protože, 
složíme-li několik jednotek této egence dohromady, není možno úplnou stejnost jejich zjistiti. 

To též platí také o egencích užitných a držebných. 

Není-li egence možno měřiti, není tím ještě řečeno, že by každékoli určování j ich s použitím 
číslic bylo vyloučeno. Možnoť na př. pomocí Mohs'ovy stupnice zjistiti, má-li nějaký nerost 
druhý nebo třetí až desátý stupeň tvrdosti, ačkoli měření tvrdosti naprosto proveditelno není. 
Podobné číselné výrazy možno nalézti také pro egence, sestavíme-li si totiž stupnici egencí a 
zj ist íme-li pak, kolikátému stupni této stupnice se ta která egence rovná. (Čuhel, 1907, § 49-
50) 
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ných osob, předpokládejme, že máme funkci společenského blahobytu vystavěnou důsled-

ně na mikroekonomických základech metodologického individualismu.27 Pak potřebujeme 

jediný předpoklad: každá aktivita jednotlivce je ex ante tou nejpreferovanější z dostupných 

možností. Netřeba zdůrazňovat, že tento předpoklad automaticky a nutně plyne ze skuteč-

nosti, že každý jednotlivec jedná tak, aby dosáhl nejvyššího možného zisku (včetně dušev-

ního - psychic profit). 

Protože ale na tomto místě potřebujeme funkci společenského blahobytu pouze proto, aby-

chom ukázali, zda má nějaké jednání negativní dopad na společnost, vystačíme i s verzí 

definovanou Gordonem Tullockem. Podle něj je funkce společenského blahobytu funkcí, 

jež je klesající v nákladech mrtvé váhy.2K A proto existence každého monopolu, za předpo-

kladu, že elasticita poptávky po statcích tímto monopolem produkovaných není ani nulová, 

ani nekonečná, implikuje negativní dopad na společnost.2'' Ani s takto definovanou funkcí 

společenského blahobytu se však zcela nevyhneme problémům. Zejména proto, že existen-

ci nákladů mrtvé váhy lze pozorovat i u monopolů vzniklých na volném trhu, pouze za 

pomoci dobrovolných směn. Tullock tento problém řeší tím, že takto získaná monopolní 

postavení označuje za „nutné zlo", neboť je potřeba zachovat možnost jejich dosažení 

v zájmu zachování podnikatelského vývoje a inovací a jednoduše je z analýzy nákladů 

dobývání renty vyřazuje. Ve prospěch tohoto arbitrárního rozhodnutí lze uvést dvě skuteč-

nosti: 1. jsou-li náklady mrtvé váhy celé ekonomiky pouhých 0,1 % HNP, bude negativní 

dopad monopolů vzniklých v souladu s volným trhem na společnost tak nízký, že je možné 

jej zanedbat; 2. monopol operující na volném trhu bez státem uděleného privilegia musí 

neustále čelit svým konkurentům - nemá proto prakticky možnost zneužívat své monopol-

ní postavení k omezování produkce a snižování kvality. 

Dále předpokládejme, že i samotná činnost mající za cíl takový stav světa, který snižuje 

společenský blahobyt, snižuje celkový blahobyt. Z Tullockovy, stejně jako z naší definice 

funkce společenského blahobytu pak okamžitě vyplývá, že každá aktivita s cílem získat od 

27 K debatám o konstrukci takové funkce viz např. Rothbard (1956), Gordon (1993) či Herbener (1997). 

28 Tullock (2005a, s. 30) totiž na toto téma napsal, že „[. . .] primárně bychom se měli zajímat o manipulaci 
demokrat ických vlád za účelem získání zvláštních privilegií, kdykoliv jsou lidé postižení těmito privilegii 
poškozeni více, než jejich příjemce získá". Jinými slovy v případě existence nenulových nákladů mrtvé váhy. 
29 Nechrne nyní stranou některá kontroverzní témata, jako je například otázka patentů. Jejich existence j e 
podle našeho názoru také předmětem dobývání renty, ačkoliv si to Tullock nemyslí - předpokládá, že jejich 
celkový přínos je kladný: „Já osobně jsem zastáncem patentů [. . .]" (Tullock, 2005b, s. 4) 
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státu monopolní privilegium jakéhokoliv typu snižuje společenský blahobyt, má negativní 

dopad na společnost a měly by tedy být označena za dobývání renty.30 Nyní je již zřejmé, 

že kdykoliv bude mít vláda možnost zajistit monopolní renty, bude existovat dobývání 

renty s negativním dopadem na společnost. Co však činí tuto skutečnost zajímavou pro 

ekonomickou analýzu, je množství zdrojů vyplýtvaných při takových činnostech. Zájmové 

skupiny budou totiž o získání monopolních privilegií mezi sebou bojovat a vynakládat na 

tento boj vzácné zdroje až do výše očekávaného zisku z daného monopolního privilegia. 

Graf 4: Náklady dobývání renty v důsledku monopolního privilegia 

Cena 

Náklady mrtvé 
váhy 

Monopolní renta 

Poptávková 
křivka 

\ \ 
Rovnovážné množství 

Množství nabízené monopolem Množství 

Stále probíhají diskuse o tom, jak velká část budoucích rent bude v procesu jejich dobývání 

použita, zda půjde o hru s nulovým nebo dokonce záporným součtem (Tullock, 2005c). 

Obecně však platí, že čím více konkurentů, menší budoucí renty v poměru k existujícímu 

bohatství dobyvatele renty a nižší odpor k riziku, tím větší část rent bude vyplýtvána 

v procesu jejich dobývání. Z různých studií vyplývá, že část budoucích rent vynaložená na 

jejich získání je ve většině případů značná (Mueller, 1989, s. 231-5). Celkový negativní 

dopad monopolů na společnost tak proto nebude pouze Harbergerův trojúhelník, ale také 

(větší či menší) část budoucích monopolních rent, které ukazuje Graf 4, neboť ty budou 

použity právě k získání monopolního privilegia. Máme však důvod domnívat se, že ani 

tento výčet není úplný, neboť při dobývání renty vznikají ještě náklady jiného druhu, které 

30 Získání administrativního monopolu snižuje z pohledu naší funkce společenského blahobyt, neboť každý 
násilný zásah do preferencí jednotlivce zapříčiní, že si postižený jednotlivec musí vybrat tu z možností, j e ž 
dříve nebyla na vrcholu jeho preferenční škály. Jeho ex aníe užitek byl tak snížen. 
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je podle našeho názoru právě při studiu daňových systémů třeba brát v potaz. Než přikro-

číme k jejich identifikaci, je nutné představit a přiblížit právo a ekonomii (law and eco-

nomics). 

5.4 Právo a ekonomie, Hayek a Leoni 

Právo a ekonomie je interdisciplinární přístup, který využívá ekonomické metody a nástro-

je k analýze právních systému a teorií. Po mnoho desetiletí byl spojen s díly ekonomů 

z Chicagské univerzity. Nicméně v posledních letech se tento úzký pohled pomalu rozšiřu-

je a do této tradice jsou postupně začleňováni i zástupci jiných ekonomických škol. Zejmé-

na pak Carl Menger a jeho následovníci, především pak F.A. Hayek, který je zřejmě nej-

známějším pokračovatelem Mengerovské tradice (Šíma, 2006).31 Jeho důraz na souvislost 

pravidel a společenského řádu z něj bezesporu činí myslitele v rámci práva a ekonomie. 

Ludwig van den Hauwe Hayekův přínos shrnul následovně: 

Z p o h l e d u práva a e k o n o m i e však Hayekova f i losof ie přináší důleži tý pozna tek : 

c h c e m e - l i dát ve spo lečnos t i vzn iknou t j akémuko l iv řádu o j i s t ém stupni k o m p l e x n o s -

ti, mě l i b y c h o m hledat t aková o b e c n á pravidla j ednán í , která, pokud budou j e d n o t l i v c i 

d o d r ž o v á n a , p o v e d o u k v y t v o ř e n í ž á d a n é h o řádu spontánně . Měl i b y c h o m se tedy s p o -

l ehnou t na sí ly s p o n t á n n í h o ř ádu . D ů v o d e m j e , že v př ípadě komplexn ích s p o n t á n n í c h 

ř ádů n e b u d e m e n ikdy s c h o p n i s tanovi t více než obecné pr incipy, na n ichž f u n g u j í ; 

[ . . . ] ( H a u w e , 1998, s. 102) 

Tato Hayekova analýza byla zčásti ovlivněna (Coloinbatto, 2007) a zčásti doplněna a roz-

šířena takřka zapomenutým italským právním teoretikem Bruno Leonim (1913-1967). Le-

oni proti sobě ve své knize Právo a svoboda (Freedom and the Law) postavil dva pojmy: 

právo a legislativu (Leoni, 2007). Následně pomocí ekonomie ukazuje, jaký je mezi nimi 

rozdíl. Jak píše Peter H. Aranson: 

D o m i n u j e - l i knize Právo a svoboda j e d e n postřeh, pak j e to ten, že „exis tu je v íce n e ž 

a n a l o g i e mez i t ržní e k o n o m i k o u a decent ra l izované t v o ř e n ý m p rávem právníků , s t e jně 

j a k o ex i s tu j e více než ana log ie mez i p lánovanou e k o n o m i k o u a legis la t ivou". ( A r a n -

s o n , 1988, s. 674; kurz . p ů v o d n í ) 

31 Více o roli Carla Mengera a F.A. Hayeka na poli právní teorie lze nalézt také v Hauwe (1998). 
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Leoni tedy tvrdí, že stejně jako produkce žádaných statků existuje pouze pod podmínkou 

správných motivací, existuje i produkce žádaného práva jen tehdy, když mají jeho produ-

centi schopnosti a motivaci takové právo tvořit. Z důvodu nedostatku informací 

v hayekovském smyslu, neexistenci cen v misesovském smyslu a tedy chybějících správ-

ných motivací čelí současný systém práva založený na legislativě stejným problémům, 

které byly postaveny před ekonomickou kalkulaci v socialismu (Mises, 1920). Právní teo-

retik Stephan Kinsella shrnuje Leoniho příspěvek takto: 

L e o n i u p o z o r ň u j e , že i k d y b y legislat ivci chtěli tvořit p rav id la , která doopravdy berou 

v p o t a z současnou s i tuaci , zvyky , očekáván í a praxi j edno t l i vců , tak zkrátka n e m o h o u 

n ikdy s h r o m á ž d i t dos ta tek i n fo rmac í o takřka nekonečné paletě l idských in terakcí . 

Leg i s l a t i vec , s te jně j a k o k o m u n i s t i c k ý centrální p lánovač , m ů ž e pouze tápat ve tmě. A 

na rozdí l od s l epého , k terý mus í sku tečně tápat ve tmě, ale a lespoň pozná , k d y ž nako-

n e c narazí na zeď či n a j d e dveře , n e m á legislat ivec (ani centrální p lánovač) ž á d n é spo-

leh l ivé vod í tko , s j e h o ž p o m o c í by poznal , zda vytvoři l „ s p r á v n ý " zákon (nebo a lokac i 

s t a tků ) či n ikol iv . (Kinse l la , 1995, s. 158) 

5.5 Právní válka všech proti všem 

Není-li zákonodárce schopen rozpoznat ta „správná" pravidla,32 na základě Čeho vlastně 

produkuje zákony? Zde vstupují opět do hry zájmové skupiny dobývající rentu, kterým se 

tento způsob získání vlastnických titulů vyplatí více než další dva zmíněné na začátku ka-

pitoly 5, neboť „velká část těchto nákladů [získání vlastnických titulů prostřednictvím vlá-

dy] je přesunuta například na daňové poplatníky" (Benson, 1984, s. 393). Jak uvádí Bruče 

Benson (2005), většina legislativy pak vzniká tak, že členové relevantních legislativních 

komisí pouze reagují na návrhy lobbistů, přičemž cituje bývalého legislativce Západní Vir-

ginie, který tuto praxi potvrzuje. 

Zájmové skupiny snažící se získat monopolní privilegium však nebudou jediné, které se 

budou tohoto procesu účastnit. Aby ochránili své vlastnické tituly, budou se jiné skupiny 

snažit prosadit taková pravidla, která naopak již existující monopolní privilegia omezí, 

případně zabrání vzniku nových. Procesu dobývání renty a vyhýbání se rentě (rent avoi-

dance) se tak z čistě taktických důvodů budou účastnit i ty subjekty, pro něž by jinak bylo 

32 Správnými pravidly máme na mysli taková, která pomáhají předcházet konfliktům o vzácné zdroje (Šíma, 
2004). 
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nabití vlastnických titulů cestou dobrovolné sinčny levnější. Jak píše Benson (1984, 

s. 391), ,,[m]ohou být zkrátka přinuceny aktivně ovlivňovat politický proces proto, aby 

ochránily práva, která drží, neboť zde nastává problém vězňova dilematu". Čelíme tedy, 

jak Leoni trefně poznamenal, „potenciální právní válce všech proti všem vedené pomocí 

legislativy a zastupování" (Leoni, 2007, s. 13; kurz. původní). 

Každý se bude snažit ovlivnit zákonodárce tak. aby a) získal nebo si udržel privilegium 

čerpat monopolní rentu na úkor druhých, nebo b) ochránil své bohatství a zdroje před tím, 

aby byly ukradeny či vyplýtvány prostřednictvím darovaných privilegií.33 A protože záko-

nodárce nerozhoduje jinak než prostřednictvím nových zákonů a právních předpisů, bude 

právo brzy zaplaveno řadou nejrůznčjších (a často protiřečících si) zákonů - přesně jako se 

dnes děje. Tento problém si uvědomují i právníci, ačkoliv bohužel neznají jeho pravou 

příčinu, kterou hledají v nedostatcích v procesních pravidlech. Za viníka hypertrofie práv-

ních předpisů označují zájmové skupiny (Richter. 2007) a nechápou, že jejich aktivita je 

pouze nutným a nevyhnutelným důsledkem existence možnosti získat od státu monopolní 

privilegium.34 

Proč je však debata o dobývání renty a „právní válce" důležitá při analýze daňových sys-

témů? Důvodem je, že do vyhýbání se rentě se zapojují nejen subjekty, jež jsou samotné 

postiženy monopolním privilegiem, ale 

[zájmová] skupina může bojovat za rozšíření práv druhých (tedy odstranění restrikcí), 

pokud taková úprava práv vyvolá akci, jež bude ku prospěchu členů této [zájmové] 

skupiny. (Benson, 1984, s. 395) 

V důsledku zavedení daňové povinnosti se tedy začnou vytvářet zájmové skupiny požadu-

jící udělení výjimky pro nejrůznější zdroje příjmů, přičemž tyto zájmové skupiny se nemu-

sejí skládat pouze ze samotných postižených.35 Takové aktivity bychom sice nepopsali 

jako dobývání renty (v předchozích částech této práce jsme dokonce argumentovali v jejich 

33 Samozřejmě ne doslova každý. Jakmile však někdo vynaloží náklady na vytvoření organizované zá jmové 
skupiny a začne dobývat rentu, začnou se zvyšovat motivace pro dosud nezorganizované jedince k tomu, aby 
také vytvořili zájmovou skupinu a zapojili se do politické hry o privilegia. Neorganizovaní jedinci totiž bu-
dou hlavním zdrojem rent, neboť se nemohou efektivně bránit. 

34 Ačkoliv existují autoři zabývající se teorií práva, kteří skutečnou příčinu hypertrofie právních předpisů 
identifikují správně. Srov. Froněk (2007). 
35 Například banky mohou vytvořit zájmovou skupiny prosazující osvobození úroků od daňové povinnosti. 
V případě úspěchu totiž vzroste počet jejich klientů a tedy i zisky. 
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prospěch), stejně však povedou k nadměrné produkci právních předpisů, která má, stejně 

jako dobývání renty, nemalé negativní ekonomické dopady na společnost. Nejdůležitějším 

z nich je rostoucí složitost zákonů, která vede k růstu nejistoty a nákladů na vyhledání prá-

vě platných pravidel. Ba co více, rostoucí nejistota přímo implikuje vyšší časovou prefe-

renci, což znamená, že se lidé orientují více na současnost a současnou spotřebu než na 

spoření a investice. V důsledku nadměrného vzniku nové legislativy totiž lidé začnou ztrá-

cet právní jistotu - nebudou schopni odhadnout, zda budou za nějakou dobu stále ještě 

platit ta pravidla, jež platí nyní. To samozřejmě má negativní dopad na ekonomický růst. 

Kinsella k tomu píše: 

Každé umělé zvýšení všeobecné míry časové preference povede k ochuzování společ-

nosti, neboť ji bude odklánět od produkce, dlouhodobých investic a oklikových metod 

výroby, směrem ke spotřebě a krátkodobým investicím, jež vedou k produkci nižšího 

množství nebo nižší kvality zboží. Jinými slovy, namísto toho, abychom se vzdali sbí-

rání banánů a jejich okamžité konzumace ve prospěch výroby rybářských sítí 

k produkci v budoucnu, máme sklon sníst více banánů nyní, žít jen pro současnost a 

omezil investice do naší budoucnosti. Pokud je všeobecná míra časové preference 

uměle zvýšena, stává se lid zcela zřetelně materiálně chudším a obecně na tom bude 

hůř. (Kinsella, 1995, s. 152) 

Graf 5: Náklady dobývání renty doplněné o dopad hypertrofie právních předpisů 

Cena 

Náklady mrtvé 
váhy 

\ 
Poptávková 

křivka 

Hans-Hermann Hoppe (1994) také spojuje vyšší časovou preferenci s rostoucí mírou kri-

minality. S rostoucí orientací na současnost se stává okamžité uspokojení potřeb skrze zlo-
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čin přitažlivější než hrozba budoucího trestu. Dalším dopadem může být například naduží-

vání přírodních zdrojů či jiné projevy „krátkozrakosti", neboť vlastnictví se stává méně 

jistým. Spolu s výše zmíněnými náklady složitosti zákonů a dopady na investice znamenají 

tyto efekty rostoucí legislativy značný negativní dopad na společenský blahobyt, který by 

měl být přidán k tradičním ztrátám vyvolaným dobýváním renty, tedy snahou zájmových 

skupin nějakým způsobem využít politické moci k vlastnímu obohacení, jak to schematic-

ky naznačuje Graf 5.36 

Identifikováním dopadů dobývání renty na legislativu, k nimž z důvodu nemožnosti rozpo-

znání správných pravidel nevyhnutelně musí docházet, jsme rozšířili náklady a konsekven-

ce dobývání renty takovým způsobem, že se tato činnost stává důležitou i v diskusi o da-

ňových systémech. Do té vstupuje hned na dvou místech a působí různými směry: 

1. Omezení složitosti daňových zákonů, což je jeden z hlavních cílů rovné daně, po-

vede k poklesu nákladů s ní spojených. Bude-li navíc daňový systém nastaven tak, 

že znesnadní vyhýbání se rentě za pomoci vytváření nejrůznějších výjimek 

z daňové povinnosti, což je další z cílů systému rovné daně, dojde k snížení množ-

ství nové legislativy zaměřené na úpravu daňových zákonů. 

2. V kapitole 4.4 jsme však představili kritiku jednoho z hlavních cílů rovné daně: ze-

fektivnění výběru. Dospěli jsme k závěru, že pokud dojde ke snížení nákladů mrtvé 

váhy prostřednictvím zefektivnění výběru daně, poklesne motivace daňových po-

platníků vyhýbat se rentě. Neomezíme-li se však na tento první krok a uvědomíme 

si, že výsledná podoba státního rozpočtu je ovlivněna zájmovými skupinami, pak 

zjistíme, že pokles aktivity poplatníků povede k relativnímu nárůstu politické moci 

příjemců státních peněz a tedy zvýšení přerozdělování. Zvýšení přerozdělování ná-

sledně vyvolá růst počtu zájmových skupin, neboť bude možné prostřednictvím po-

litického procesu získat větší množství zdrojů. Růst počtu zájmových skupiny pak 

bude znamenat zvýšené náklady dobývání renty tak, jak jsou výše představeny. 

Ke kladům rovné daně bychom tedy přidali omezení vyhýbání se rentě, neboť tato činnost 

má vážné ekonomické náklady pro společnost. Naopak argument proti rovné dani z pozice 

36 Jistě nejde o úplný výčet společenských nákladů monopolních privilegií a jiných státních regulací. Naším 
cílem bylo pouze poukázat na vliv legislativy vytvořené v procesu dobývání rent. Pro doplnění ostatních 
nepřímých nákladů viz Benson (2005). 
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kritiky zvýšení efektivnosti výběru získává na síle tím. že povede k podpoře dobývání ren-

ty. Jistě by bylo potřebné dané vlivy odhadnout, ale i poukázání na jejich existenci a důle-

žitost považujeme za užitečné. 

5.6 Aplikace teorie dobývání renty a vyhýbání se rentě 

Pokusme se nyní na základě zákona o dani z příjmu Česka a Slovenska ukázat, zda oprav-

du existuje výše popsaný vliv dobývání renty a vyhýbání se rentě na legislativu. 

Zákon č. 586 České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů měl při svém 

schválení 19 stran (Československo, 1992a). Tentýž zákon v úplném znění, jak vyplývá 

z pozdějších změn do zákona č. 545/2005 včetně, měl již 117 stran (od té doby vzniklo 

několik dalších novel, novější úplné znění však není zatím k dispozici) (Česko, 2006). Pa-

ragraf 4 obsahoval v roce 1992 18 osvobození od daně na 83 řádcích, což znamená přibliž-

ně 4 řádky na odstavec, v roce 2006 již 40 osvobození na 509 řádcích textu, tedy na jeden 

odstavec připadlo v průměru 12,7 řádků. V roce 2006 se v rámci § 4 odvolávalo na jiné 

zákony prostřednictvím 36 poznámek pod čarou, v roce 1992 to byly pouze 4 poznámky. 

Nejen že se zvýšil počet výjimek, k nadefinování jedné výjimky je nyní potřeba i o mnoho 

více slov. Uveďme pro příklad hned odstavec a) z § 4, nejprve v roce 1992: 

O d d a n ě j s o u o s v o b o z e n y a) p ř í j m y z p rode je bytu nebo oby tného d o m u s n e j v ý š e 

d v ě m a byty vče tně souv i se j í c í ch pozemků , pokud v n ě m měl p rodáva j íc í byd l i š tě 

n e j m é n ě po dobu dvou let před p r o d e j e m , (Českos lovensko , 1992a) 

V roce 2006 vypadal týž odstavec následovně: 

O d d a n ě j s o u o s v o b o z e n y a) p ř í j m y z p rode je rod inného d o m u , bytu, včetně podí lu na 

s p o l e č n ý c h čás tech d o m u n e b o spo luv las tn ického podí lu , vče tně souvise j íc ího p o z e m -

ku , p o k u d v n ě m p rodáva j í c í měl bydl iš tě n e j m é n ě po dobu 2 let bezpros t ředně před 

p r o d e j e m . O b d o b n ě se p o s t u p u j e také u př í jmů z prodeje rod inného domu , bytu , včet -

n ě pod í lu na spo l ečných čás tech d o m u nebo spoluvlas tn ického podí lu, včetně souv i se -

j í c í h o p o z e m k u , pokud v n ě m prodáva j íc í měl bydl iš tě bezpros t ředně před p r o d e j e m 

po d o b u kratš í dvou let a použi je - l i z ískané prostředky na u spoko jen í by tové po t řeby . 

P r o o s v o b o z e n í p ř í j m ů p lynouc í ch manže lům z j e j i ch spo lečného j m ě n í pos tač í , aby 

p o d m í n k y p ro j e h o osvobozen í splnil j en j eden z manže lů , pokud maje tek , k te rého sc 

o s v o b o z e n í týká, není n e b o neby l zařazen do o b c h o d n í h o m a j e t k u j e d n o h o z m a n ž e l ů . 

O s v o b o z e n í se n e v z t a h u j e na p ř í j m y z p rode je tohoto bytu nebo domu , pokud j e nebo 
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byl z a h r n u t do o b c h o d n í h o m a j e t k u pro výkon podnika te l ské n e b o j i n é samos ta tné vý-

d ě l e č n é č innos t i , a to do 2 let od j e h o vyřazení z o b c h o d n í h o maje tku . Osvobozen í se 

d á l e n e v z t a h u j e na p ř í jmy, které p lynou poplatníkovi z budouc ího prodeje r o d i n n é h o 

d o m u , by tu , včetně podí lu na spo lečných částech domu nebo spoluvlas tn ického podí lu 

na t o m t o m a j e t k u , vče tně souv ise j í c ího pozemku, u sku tečněného v době do 2 let od 

n a b y t í , a z b u d o u c í h o prode je rod inného domu, bytu, včetně podí lu na spo lečných čás-

t e ch d o m u n e b o spo luv la s tn i ckého podí lu na t omto ma je tku , včetně souvise j íc ích po-

z e m k ů , u s k u t e č n ě n é h o v d o b ě d o 2 let od j eho vyřazení z o b c h o d n í h o maje tku , i k d y ž 

k u p n í s m l o u v a b u d e uzavřena až. po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazen í 

z o b c h o d n í h o m a j e t k u , (Česko , 2006 ) 

Na tomto odstavci lze hezky ilustrovat, jak vypadá boj mezi dobyvateli renty a těmi, kteří 

se před rentou naopak chrání, případně těmi, jež mají z vyhnutí se rentě někoho jiného 

vlastní prospěch. Znatelně se rozrostl počet druhů příjmů, které jsou osvobozeny od daňo-

vé povinnosti - to je vliv těch, co se rentě vyhýbají. Naopak vidíme, že je v tomto odstavci 

identifikováno několik skupin obyvatel, jež jsou z působnosti osvobození vyjmuty. Tyto 

skupiny zřejmě nejsou dostatečně organizované či nemají dostatečný vliv na to, aby si také 

prosadily výjimku. Organizace zájmových skupin je totiž nákladná, podobně jako je ná-

kladné udržení kartelu. Čím větší je skupina a rozdílnost zájmů jejích členů, tím menší je 

pravděpodobnost, že bude tato skupina úspěšná v získání zvláštního privilegia (Stigler, 

1971; Posner, 1974). Členové těchto neúspěšných skupin jsou tedy zdrojem rent. Renty 

totiž nevznikají pouze udělením monopolního privilegia na produkci nějakého statku, ale 

mohou mít i formu přímé dotace od státu. 

Paragraf 5, který definuje základ daně, se od roku 1992 do roku 2006 rozrostl z 5 na 11 

odstavců, přičemž počtem řádků se odhadem ztroj- až zčtyřnásobil. Odstavec 8 v § 6 uvádí 

v roce 1992 dalších 8 osvobození. V roce 2006 jich bylo již 24. Paragraf 19 z roku 1992 

uvádí 7 osvobození od daně z příjmu právnických osob. Do roku 2006 se tento počet roz-

rostl na neuvěřitelných 39. Paragraf 23 ve společných ustanoveních, který definuje základ 

daně, při svém vytvoření v roce 1992 zabíral necelou stránku. O 13 let později se j iž roz-

prostírá na šesti stranách. Podobným vývojem prošla každá část zákona, která může ovliv-

nit velikost rozpočtu, jímž vláda disponuje, nebo kapsy daňových poplatníků. Není se če-

mu divit, vždyť zákon o daních z příjmu byl od roku 1992 novelizován 74krát! 



Na Slovensku můžeme vývoj sledovat ještě důkladněji, v roce 1999 tam byl totiž přijat 

zbrusu nový zákon o daniach z príjmov, stejně tak roku 2003 při zavádění rovné daně. 

V roce 1992 měl zákon o daniach z príjmov 19 stran (Československo, 1992b), v roce 

1999 jich bylo už 59 (Slovensko. 1999). Zavedení rovné daně snížilo délku zákona o 9 

stran na rovných 50 (Slovensko, 2003). Úplné novelizované znění zákona o dani z príjmov 

v roce 2007, tedy po řádově třech letech platnosti, mělo 61 stran (Slovensko, 2007). 

Tabulka 4: Vývoj počtu stran a novel zákonů o daních z příjmů 

počet stran počet novel stran/rok novel/rok 
Slovensko 
1992 (8 let) 19-59 21 5 2,6 
1999 (4 roky) 59-reforma 12 - 3 
2003 (3 roky) 50-61 13 3,7 4,3 
2007 61 . . . 

Česko 
1992 (13 let) 19-117 74 7,5 5,7 
2006 117 

Nicméně pokud se podíváme na to, v kterých částech slovenského zákona o dani z príjmov 

se za poslední tři roky většinou zanášely změny, zjistíme, že to nebylo v částech přímo 

souvisejících s velikostí daňové zátěže, ale spíše šlo o změny technického rázu. Například 

§ 4 určující základ daně se od daňové reformy v roce 2003 rozrostl pouze o jeden odstavec. 

Paragraf 5, odst. 7 uvádí příjmy osvobozené od daně a rozrostl se o dvě položky. Paragraf 

9 - Pří jmy oslobodené od dane - se zvětšil za tři roky z 25 na 29 položek. U příjmů práv-

nických osob se počet důvodů pro osvobození příjmu od daně zvýšil z 9 na 13. Máme sa-

mozřejmě k dispozici příliš málo pozorování a příliš krátké období na to, abychom mohli 

z výše uvedených čísel odhadnout nějaké obecné trendy. Jakýkoliv rozdíl mezi vývojem 

před reformou a po slovenské reformě (tedy přechodu k daňovému systému více se blíží-

címu rovné dani) tedy může být i dílem náhody. Přesto však uvedeme jedno číslo, ačkoliv 

je potřeba brát ho s velkou rezervou: zatímco v České republice rostl počet výjimek 

z daňové povinnosti fyzických osob mezi lety 1992 a 2006 (§ 4) průměrně o 1,7 za rok, na 

poreformním Slovensku mezi lety 2003 a 2007 (§ 9) o 1,3. 

Pokud bychom měli nějakým způsobem okomentovat data, jež ukazuje Tabulka 4, vypadá 

to, že zavedení rovné daně a změny s tím související opravdu snížily možnost dobývat ren-

tu a vyhýbat se rentě prostřednictvím legislativy. Pokud srovnáme počty novel za odpoví-

dající období (tedy od počátku roku 2004 do konce roku 2006) v České a Slovenské repub-
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lice, pak zjistíme, že zatímco v Česku jich legislativci uzákonili 31, na Slovensku to bylo 

pouhých 12 novel zákona o daních z příjmu. Empirická data tedy naší teorii o vlivu dobý-

vání renty a vyhýbání se rentě na legislativní procesy odpovídají.37 

Jak je to ale s vlivem popisovaným Beckerem a Mulliganem, který byl představen výše? 

Pokud došlo k zefektivnění daně z příjmu, měla by klesnout motivace daňových poplatníků 

ovlivnit výši této daně směrem dolů. Jak vyplývá z diskuse v této podkapitole, slovenský 

zákon o dani z príjmov se zdá opravdu být vystaven nižšímu počtu pokusů o zavedení nové 

výjimky z daňové povinnosti než týž zákon v Česku. Na tomto vývoji se tedy kromě sa-

motné podoby zákona o dani z príjmov zřejmě podepisuje i pokles motivací vyhýbat se 

rentě. Oba jevy tedy působí stejným směrem a snižují náklady plynoucí z nadměrné pro-

dukce nové legislativy. Zároveň však, jak již bylo výše řečeno, zvyšují motivace dobývat 

rentu a zvětšovat tak státní sektor. To jsou naopak projevy nechtěné. Bohužel nelze říct, 

který z vlivů bude převažovat. 

6. Rovná daň v praxi 

Pokusme se nyní na základě zkušenosti v zemích, kde byl daňový systém více či méně se 

podobající rovné dani uveden v život, ověřit, zda opravdu došlo k efektům teoreticky na-

stíněným v předchozích částech této práce. 

Je velmi obtížné za pomoci makroekonomických ukazatelů prokázat funkčnost jakéhokoliv 

teoretického konceptu, neboť lze jen těžko s jistotou konstatovat, jakou část pozorovaného 

vývoje má na svědomí ten který koncept. Stejně tak znesnadňuje jakékoliv zhodnocení 

skutečnost, že nikde ve světě nebyla zavedena rovná daň v její čisté podobě, přičemž jsou 

často právě ty součásti systému rovné daně, které měly vyvolat pozitivní reakci ekonomic-

kých subjektů, opomíjeny. Politikové bohužel velice často nepochopili, že rovná daň není 

pouze zavedení jedné daňové sazby místo několika. 

Uvádí se, že nejvýznamnějším projevem zavedení rovné dane je hospodářský růst 

v zemích, jež k tomu kroku přistoupily. Přiznejme si však, že růst HDP může být způsoben 

řadou jiných faktorů. Počínaje dalšími součástmi reforem, v jejichž rámci byla rovná daň 

37 Což samozřejmě neznamená, že by tím byla teorie potvrzena. 
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v zemích zavedena, až po vlivy zcela nesouvisející, jako vstup do EU či zkrátka přirozené 

nastartování ekonomiky po opuštění socialismu. 

Co se týče první úrovně, kde by měl být růst stimulován - tedy zvýšení motivací k práci -

nelze nalézt přímou empirickou spojitost zavedení rovné daně a reakce nabídky práce. Iva-

nova, Keen a Klemm (2005) se sice o takový výzkum v případě Ruska pokusili, ale zjistili, 

že z panelových dat vyplývá, že reakce vysokopříjmovéch skupin, jichž se snížení mezních 

sazeb dotklo nejvíce, je prakticky nulová. Ani hrubý příjem, ani počet odpracovaných ho-

din totiž nevzrostl u vysokopříjmových skupin více než u nízkopříjmových, kterých se 

daňová reforma prakticky nedotkla a nezměnila tak jejich motivace k práci. Kritikové (He-

ath, 2006) však této práci vyčítají metodické problémy, jako například nerovnoměrné za-

stoupení daňových poplatníků čelících různým mezním sazbám. Navíc je nedostatečná 

reakce nabídky práce podle Heatha (2006, s. 91) způsobena zejména tím, že ve skutečnosti 

průměrná efektivní daňová sazba vzrostla z 11,2 % na 11,8 %. 

Dále by mělo dojít zrušením zvýhodnění některých investic k narovnání motivací a tedy 

k vyššímu růstu HDP. Jak už jsme uvedli, je zcela nemožné vyčíslit, jaký vliv měla na sou-

časný růst právě úprava daňového systému. Je možné pokusit se tento vliv zjistit pomocí 

ekonometrických metod, k tomu bychom však potřebovali daleko širší množinu pozorová-

ní. A i tehdy by bylo velmi náročné očistit je od různých geopolitických vlivů. 

Zavedení rovné daně by také omezením složitosti daňových zákonů a vůbec celého proce-

su plnění daňové povinnosti mělo snížit administrativní náklady spojené s daněmi. Tedy 

jednak usnadnit daňovým poplatníkům stanovování daňového základu a potom také snížit 

počty úředníků. Daňovým poplatníkům se situace usnadní tehdy, když se zjednoduší for-

muláře a zákon o dani z příjmů. Slovenské daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

má pro poplatníky, kteří mají příjmy jen ze závislé činnosti, délku 5 stran. Pro ostatní fy-

zické osoby pak dokonce stran 10. Právnické osoby pak musejí vyplnit osmistránkový 

formulář. Nezdá se tedy, že by se jednotlivým poplatníkům nějak výrazně ulevilo. Přilože-

ný návod k vyplnění má v případě právnických osob 13 normostran, v případě fyzických 

osob 8,6 respektive 14,8 normostran. Jde tedy stále o nezanedbatelné množství textu, jež je 

poplatník nucen prostudovat. K ideálu daňového přiznání velikosti pohlednice, jak vyplývá 

z teoretické práce Halla a Rabushky, má reálný stav na Slovensku velmi daleko. Většina 



administrativních nákladů firem je stejně spojena s povinností pravidelně vyúčtovávat 

DPH, takže v souvislosti s mírným zjednodušením daně z příjmu zdroje příliš neušetří. 

Otázkou zůstává, zda by nebylo alespoň možné identifikovat výše zmíněné úspory ve stát-

ní správě. 1 zde však narážíme na vážný problém - i kdyby se podařilo očistit trend vývoje 

počtu státních úředníků od ostatních vlivů, je tento ukazatel velmi zavádějící. Vlády se 

totiž čím dál častěji pouštějí do tzv. contractingu, kdy dochází k zdánlivému snižování po-

čtu úředníků jejich propouštěním, ve skutečnosti jsou však propuštění úředníci okamžitě 

zaměstnáni soukromou firmou, s níž stát uzavře smlouvu o dodávání služeb. Bylo by tedy 

nutné sledovat výdaje jednotlivých kapitol. Ty však neustále rostou, neboť, jak popisuje 

např. Mises (2002), neustálé rozšiřování kompetencí a výdajů je inherentní vlastností by-

rokracie. Muselo by se nám podařit odizolovat vliv zavedení rovné daně a spojit ho se 

změnou trendu růstu výdajů určitých kapitol státního rozpočtu, což se opět jeví jako velice 

nesnadný úkol. 

Dalším projevem zavedení rovné daně by mělo být zrušení výjimek z daňové povinnosti, 

tedy rozšíření množiny daňových poplatníků a tedy zvýšení množství vybraných prostřed-

ků. Tento dopad je kvitován jako pozitivní věc, neboť snižuje náklady mrtvé váhy daňové-

ho systému. Jak jsme však ukázali, není to zdaleka tak jednoznačné. Zabráníme-li poplat-

níkům optimalizovat daně nebo se jim vyhýbat, můžeme se připravit o některá paretovská 

zlepšení. Zefektivnění daní a tedy snížení nákladů mrtvé váhy dále snižuje motivace vyhý-

bat se rentě prostřednictvím nové legislativy, což jsme označili za pozitivní. Na druhou 

stranu se tím rovnováha vychýlí ve prospěch dobyvatelů rent, což povede k vzniku státních 

privilegií a zvětšení státu, tedy dalšími nárůstu nákladů mrtvé váhy. Na příkladu Slovenska 

jsme viděli, že k úpravě daňového zákona došlo a zdá se, že se zpomalila i tvorba nové. 

Naopak v připravované české reformě, která se také zaštiťuje názvem „rovná daň", 

k výraznému omezení výjimek z daně dojít nemá - § 4 by se měl zkrátit o pouhé 4 výjimky 

na 39, § 6 odst. 9 jen o 3 na 20 (Sulík, 2007). 

Z toho plyne, že samotná nálepka rovné daně k omezení daňových zákonů nestačí, je po-

třeba i politická vůle provést ostatní reformy. Příjmy i výdaje Slovenska v absolutním vy-

jádření stále rostou, v poměru k HDP díky jeho značnému růstu stagnují nebo mírně klesa-

jí. Opět - pokud by byl růst HDP zapříčiněn rovnou daní, znamenalo by to v součtu 

pozitivní dopad zavedení rovné daně na jednotlivce, neboť by jim v průměru zůstalo více 
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vyprodukovaného bohatství v jejich rukou a mohli by s ním naložit podle vlastních prefe-

rencí. Je-li však růst způsoben (také) něčím jiným, mohl mít samotný systém rovné daně 

klidně i negativní dopad, jak je popisován Beckerem a Mulliganem. 

V případě Ruska došlo k značnému růstu výnosu daní (Ivanova; Keen; Klením, 2005), 

kritici však poukazují na skutečnost, že se tak nestalo díky zavedení rovné daně, ale růst 

daňových příjmů státu souvisel především se změnami v jejich výběru, přičemž některé 

prvky těchto změn samotné daňové reformě předcházely (Gaddy; Gale, 2005). Slovenská 

daňová reforma byla sice plánována jako výnosově neutrální, z důvodu neočekávaně vyso-

kého růstu HDP však došlo ke snížení daňového výnosu v procentech HDP (Moore, 2005, 

s. 8-9). Rok po reformě vzrostl ve srovnání s rokem před reformou celkový výnos daně 

také v pobaltských republikách, v Estonsku díky vyššímu výnosu nepřímých daní, v Litvě 

zejména kvůli zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob a v Lotyšsku zejména důsled-

kem omezení daňových výjimek (Keen; Kim; Varsano, 2006). Na Ukrajině a v Rumunsku 

došlo k mírnému poklesu daňových výnosů. Ani v jednom případě však nelze s určitostí 

říct, zda byl daný vývoj způsoben změnou daňových sazeb, výjimek z daňové povinnosti či 

například, jako v Rusku, úpravou pravidel výběru daně. Jen těžko tedy můžeme považovat 

jakoukoliv ze zemí, kde již byla nějaká forma rovné daně zavedena, za příklad a empirické 

potvrzení ekonomické vhodnosti, nebo nevhodnosti systému rovné daně. 

7. Závěr 

V úvodu této práce jsme si stanovili za cíl shrnout, rozšířit a doplnit dostupné teoretické 

argumenty související s daňovým systémem nazývaným rovná daň. Prvním krokem proto 

bylo představení kritiky současné daně z příjmu a její zdokumentování s pomocí americké 

federální daně z příjmu. Zjistili jsme, že daňové zákony jsou neuvěřitelně rozsáhlé a vyvo-

lávají tak ohromné náklady spojené s daňovou povinností. V roce 2007 bude na splnění 

daňové povinnosti související s federální daní z příjmu v USA kromě samotných daní vy-

dáno ještě dalších 305 miliard dolarů, tedy asi 23 % z výnosu daně. Současný daňový sys-

tém také vytváří nesprávné motivace a podporuje s nimi související vyhýbání se dani a 

daňovou optimalizaci. 

Může se zdát, že dnešní stav bude zřejmě výsledkem dlouhého procesu, obzvláště pokud 

vznikl v relativně liberální zemi, za níž jsou Spojené státy považovány. Mnohé proto zřej-

mě překvapí, že ještě v roce 1895 byla federální daň z příjmu prohlášena Nejvyšším sou-
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dem Spojených států za protiústavní a přestože nakonec přece jen zavedena byla, až do 

První světové války dosahovaly sazby jen 7 %. Rovná daň, jak byla teoreticky zformulo-

vána Hal lem a Rabushkou, se opět snaží přiblížit daňový systém k dřívější podobě, kdy 

byla daň jednoduchá a podle jejich slov spravedlivá. Její zavedení by tak mělo způsobit 

pokles vedlejších nákladů spojených s daňovou povinností a především v důsledku snížení 

mezních sazeb stimulovat ekonomický růst. 

Ne všechny cíle a předpoklady rovné daně se však zdají být z ekonomického pohledu jed-

noznačně pozitivní, jejich možné nedostatky je tudíž třeba v diskusi o vhodnosti či ne-

vhodnosti rovné daně zohlednit. Nejprve jsme podrobili zkoumání tezi, že rovná daň je 

spravedlivější než současná progresivní daň a zjistili jsme, že to v žádném případě není tak 

jednoznačné. Ježto je už samotné slovo „spravedlnost" v tomto kontextu problematické, 

pokusili j sme se zjistit, jaká by vlastně daň měla být, aby byla spravedlivější než daně jiné. 

Protože je z našeho pohledu spravedlivé pouze to, na čem se zúčastněné strany dobrovolně 

dohodnou, nalezli jsme několik aspektů rovné daně, které by mohly za jistých okolností 

spravedlnost zvyšovat. 

Následně j sme podrobili kritice východisko příznivců rovné daně, že vyhýbání se dani a 

daňová optimalizace je aktem a priori ekonomicky škodlivým, a identifikovali jsme situa-

ci, kdy naopak tato činnost umožňuje snižovat náklady mrtvé váhy související s existencí 

daní a tedy je paretovským zlepšením. Samozřejmě za předpokladu, že není politicky mož-

né omezit samotnou daň. Tento předpoklad se však nezdá být nereálným, neboť provést 

reformu daňového systému je politicky velmi náročné, zatímco jednotlivci nejsou při svém 

jednání omezeni demokratickým procesem a mohou tak pružně reagovat na existující 

podmínky. Vyslovili jsme také názor, že z analýzy motivací politiků plyne, že příjmy a 

výdaje státu spolu přímo nesouvisejí a každá z těchto položek je stanovována v samostatné 

„hře" s různými aktéry a motivacemi. Za jistých okolností tak může vyhýbání se dani a 

daňová optimalizace zvyšovat spravedlnost, jak jsme ji definovali v jedné z kapitol. 

Jako nejdůležitější kritiku konceptu rovné daně jsme uvedli dynamickou analýzu vývoje 

státního rozpočtu v reakci na změnu efektivnosti státních příjmů nebo výdajů, j íž rozpra-

covali Becker s Mulliganem. Z této analýzy vyplývá, že zvýšení efektivity výběru daně, 

tedy snížení nákladů mrtvé váhy, povede k snížení politického tlaku daňových poplatníků, 

čímž dojde k vychýlení rovnováhy ve prospěch daňových příjemců. Tento vývoj bude mít 
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za následek růst státu a zvýšení motivací dobývat rentu. Současné pomáhá vysvětlit, proč 

si politikové z celé řady možných daňových systémů v poslední době oblíbili právě rovnou 

daň. Povede-li k růstu státu dobývání renty, dojde také k zvýšení jejich moci. 

V další části textu jsme se tudíž věnovali dobývání renty a společenským nákladům exis-

tence monopolních privilegií. Shrnuli a upřesnili jsme Harbergerův a Tullockův přínos 

v této oblasti a rozšířili náklady dobývání renty o náklady legislativy nutně vznikající 

v tomto procesu. Ze stejných důvodů, které způsobují nemožnost racionální kalkulace 

v socialismu, nemají legislativci prakticky jinou možnost, než se při tvorbě nových pravi-

del spolehnout na zájmové skupiny. Důsledkem dobývání renty či vyhýbání se rentě tak 

bude hypertrofie právních předpisů, neboť legislativec není schopen rozpoznat dobré pra-

vidlo od špatného. Velké množství nově vznikající legislativy pak bude vyvolávat ekono-

mické náklady - snižovat právní jistotu a zvyšovat tak časovou preferenci jednotlivců. 

Jedním z neblahých důsledků tohoto vývoje bude upřednostňování současné spotřeby před 

budoucí, což povede k umělému snížení ekonomického růsfti nebo třeba nadměrnému čer-

pání přírodních zdrojů. 

Na českém a slovenském zákoně o dani z příjmu jsme následně ilustrovali, jak nastíněný 

vliv dobývání renty a vyhýbání se rentě na legislativu vypadá. Také jsme zjistili, že zave-

dení rovné daně na Slovensku zřejmě přispělo k omezení těchto procesů, a tedy snížilo tlak 

na vznik nové legislativy, ať již to je důsledek vědomého záměru tvůrců nového daňového 

zákona, nebo vývoj předpovídaný Beckerem a Mulliganem. Zároveň je ale třeba mít na 

paměti, že zefektivnění výběru daně bude mít zřejmě za následek větší stát a více dobývání 

renty, než kdyby k zefektivnění nedošlo. 

V poslední kapitole této práce jsme shrnuli vývoj v zemích, jež rovnou daň v té či oné po-

době zavedly. Zjistili jsme však, že nelze jednoznačně empiricky prokázat žádný z efektů, 

jež měla rovná daň vyvolat, neboť mimo daňové reformy má na ekonomickou výkonnost 

vliv i řada dalších, těžko identifikovatelných faktorů. To však neznamená, že by byla kte-

rákoliv z předložených teoretických tezí zamítnuta či potvrzena. Pokud ale chceme něja-

kým způsobem vyčíslit přínosy a náklady zavedení daňového systému označovaného jako 

rovná daň, j e zapotřebí dalšího a hlubšího zkoumání. V tomto textu jsme se snažili nazna-

čit, j akým směrem by se tato zkoumání měla ubírat a které efekty rovné daně vlastně leží 

na straně přínosů a které na straně nákladů. 
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