
ABSTRAKT 

V současnosti vrcholí laická i odborná debata na téma fiskální reformy v České republice. 

Vývoj veřejných financí je podle stanoviska domácích i zahraničních odborníků neudržitelný. 

Součástí potenciální reformy veřejných financí je pak nezbytně i reforma daňová.  

V předložené práci jsou analyzovány principiální přístupy k daním a jejich struktuře ze 

syntetického pohledu právní a ekonomické vědy, který má tradici u českých národohospodářů 

první republiky. Snaha o propagaci vědeckého a metodologicky vyváženého přístupu je také 

úkolem práce, a to ve smyslu ontologické, ale také teleologické a normologické gnoseologie. 

To pak umožňuje modifikovat některá doporučení pro centrální autority v oblasti uplatňování 

příslušných legislativních změn a daňové politiky. Cílem práce je, na základě vlastní 

empirické analýzy, reformulovat doporučení pro zákonodárce a tvůrce daňové politiky v ČR 

ve smyslu legislativních změn de lege ferenda. 

Závěry práce a návrhy změn lze shrnout do pěti klíčových návrhů. Jedná se o doporučení 

nezvyšovat celkové daňové zatížení, popř. zajistit jeho snížení, snížit daňové zatížení práce 

a rekodifikovat příslušné právní předpisy s cílem přesunout daňové břemeno od sociálních 

odvodů k osobní důchodové dani, mírně zvýšit nepřímé daně, ale pouze DPH, nikoliv daň 

spotřební, nezvyšovat daňové zatížení korporací, ale spíše se zaměřit na jeho snížení, 

podporovat kvalitu byrokracie, snižování korupce a donastavení právního rámce. 

První bod postulující „nezvyšování daňového zatížení“ je obecně známý, ale často bývá 

argumentováno, že s ohledem na daňové zatížení v EU15 a možnou daňovou harmonizaci 

existuje ještě prostor k alespoň mírnému zvyšování daňové zátěže v České republice. 

S ohledem na komparaci s podobnými zeměmi, jako jsou zbývající země EU5 nebo pobaltské 

státy, lze jednoznačně konstatovat, že zde zmíněný prostor již neexistuje. Navíc provedené 

analýzy jednoznačně indikují, že vysoká daňová zátěž má v zemích EU5 (a tudíž i v ČR) 

mnohem negativnější vliv než v EU15 nebo OECD. 

Pokud to negativní vývoj výdajové stránky veřejných rozpočtů, popř. vývoj deficitů 

veřejných rozpočtů nebo veřejného dluhu bude vyžadovat, bude nutné využít jistou rezervu 

u DPH, a to buď zvýšit sníženou sazbu DPH, nebo zvýšit základní sazbu, popř. eliminovat 

některá zřejmě nesystémová osvobození od DPH (poštovné, pojišťovací činnost apod.). 

Mnohem prozřetelnější je však využít možné zvýšení DPH k systémové změně daňového 



zatížení práce. To je v ČR obecně velmi vysoké a jeho struktura je problematická. Na jedné 

straně je velmi nízké daňové zatížení daní z příjmů fyzických osob, na straně druhé je v ČR 

vůbec nejvyšší daňové zatížení práce formou odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Vzhledem k tomu, že provedená analýza potvrdila v zemích EU5 výrazně vyšší negativní 

efekty příspěvků na sociální pojištění, jeví se uvedené doporučení o to důležitější. 

 Nesystémové je také zdanění práce formou sociálního pojištění z důvodu signalizačního, 

kde zaměstnanec v podstatě nepřijímá za své, že za něj hradí významnou část ze mzdy jeho 

zaměstnavatel a musí se konstruovat „berličky“ typu superhrubé mzdy, kterou většina 

zaměstnanců v podstatě vůbec nechápe. Je nutné také zmínit, že sociální odvody mají strop, 

popř. ve většině zemí progresivně regresivní charakter. Navíc toto pojištění nelze využít jako 

nástroj různých typů politik (např. pronatalitní, politika podpory bydlení apod.). Zdánlivou 

výhodu sociálního pojištění je výnosová stabilita, která se však ztrácí v nelegálních pracovně-

právních vztazích. 

Spornou otázkou je daňové zatížení korporací, a to v ČR zejména prostřednictvím daně 

z příjmů právnických osob, popř. daně z rozděleného zisku. Byť se vedou diskuze 

o smysluplnosti ekonomického dvojího zdanění (vnitrostátního), které je v ČR, na rozdíl třeba 

od Slovenska, realizováno v plné výši prostřednictvím klasického systému zdaňování 

korporací, je třeba konstatovat, že toto je nejspíše do budoucna dlouhodobou realitou. 

Doporučením pak nejspíš bude zachovat současné efektivní daňové zatížení, které je, měřeno 

daňovou kvótou nebo implicitními sazbami, v ČR relativně vysoké.  

 


