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Úvod 

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

republice. Vývoj veřejných financí je podle stanoviska domácích i zahraničních 

ekonomů neudržitelný
1
. Dlouhodobé deficity vedou k výrazné akceleraci veřejného 

zadlužení a s tím spojeným ekonomickým důsledkům v podobě vlivu na cenovou 

hladinu, úrokové sazby či devizový kurz. Zdánlivě pozitivní prorůstový efekt 

veřejného deficitu se navíc může z důvodu dluhového financování proměnit v oslabení 

dlouhodobého ekonomického růstu a produktivních investic
2
. Současná situace 

v některých zemích Eurozóny, jako je např. Řecko či Irsko, pak nezbytnost vhodně 

nastavené příjmové a výdajové stránky veřejných rozpočtů jen potvrzuje.  

Dalším faktorem je také existence „maastrichtských“ konvergenčních kritérií, která 

musí Česká republika splnit, pokud chce přijmout společnou měnu. Ve fiskální oblasti 

se jedná o dvě kritéria. Prvním z nich je velikost veřejného zadlužení, kde je limitní 

hranicí 60 % HDP. Česká ekonomika tuto hranici zatím nepřekročila, ale dynamika 

nárůstu veřejného dluhu je hrozivá. Druhým konvergenčním kritériem je podíl salda 

deficitu veřejných financí k HDP, který nesmí překročit 3 %. V tomto případě se již 

Česká republika nachází delší dobu (až na výjimky) za zmíněným limitem. 

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

Existuje mnoho názorů na způsob a razanci jejího provedení. V celospolečenské 

diskuzi se prolínají názory právníků, ekonomů, politologů a politiků či sociologů. 

V rámci jednotlivých politických stran existuje celá řada přístupů, které vyúsťují 

v řešení každé aktuální vlády. 

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

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

                                                 

1
  Viz negativní hodnocení Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Evropské komise. 

2
  Ekonomická teorie popisuje tzv. vytěsňovací efekt, kde vládní výdaje vytěsní, prostřednictvím 

zvyšující se úrokové sazby, výdaje soukromé. Financování vládního dluhu vydáním dluhopisů totiž 
2
  Ekonomická teorie popisuje tzv. vytěsňovací efekt, kde vládní výdaje vytěsní, prostřednictvím 

zvyšující se úrokové sazby, výdaje soukromé. Financování vládního dluhu vydáním dluhopisů totiž 

zvyšuje poptávku po penězích, a tím i – při stávající peněžní nabídce – úrokovou míru. 



 
7 

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. Zmíněné pak umožňuje modifikovat některá 

doporučení pro centrální autority v oblasti schvalování příslušných legislativních změn 

a uplatňování daňové politiky. 

Principiálně má studie tři nosné části. První z nich – teleologická – se pokouší 

odpovědět na otázky, za jakým účelem využíváme danou strukturu daní a určité 

konkrétní typy daní, resp. proč je suboptimální daňová struktura nebo daňové zatížení 

škodlivé a jak se uvedené projevuje. Otázka velikosti daňového zatížení, optimální 

daňové struktury a nastavení poměru přímých a nepřímých daní je diskutovanou ve 

všech podobách a ve většině zemí napříč časovými obdobími. Zmíněné nabývá 

důležitosti s ohledem na relaci jednotlivých typů daní k makroekonomickým 

agregátům, jakými jsou velikost HDP, ekonomický růst či míra inflace, resp. 

zadlužení. V neposlední řadě pak daňová teorie připisuje různým daním odlišné účinky 

týkající se nadměrného daňového břemene, distorze jednotlivých daní, daňové 

incidence a s tím souvisejícími dopady na efektivnost a spravedlnost daňového 

systému. 

Hovoříme-li o velikosti daňového zatížení, setkáváme se zejména s rozlišováním 

přímých a nepřímých daní, s analýzou zákonných daňových sazeb apod. Zdaleka 

nejvyužívanějším agregátem, který je více či méně vhodným pro relevantní analýzu, se 

jeví daňová kvóta ve všech svých podobách. Využití daňové kvóty, resp. pouze 

rozboru zákonných daňových sazeb s sebou ale nese mnohá úskalí a výsledné závěry 

jakékoliv analýzy mohou být tímto výrazně zpochybněny. Alternativy v podobě 

subjektivního hodnocení formou měkkých dat pak budou nezbytné. 

Druhá část – ontologická – se pak týká zkoumání kauzality příčiny a následku od 

míry zdanění k ekonomickému růstu a životní úrovni. Prostředkem se jeví 

komparativní analýza situace v České republice a ostatních zemích, především OECD 

a EU. 
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Třetí část – normologická – popisuje právní úpravu rozpočtových příjmů a speciálně 

daňové oblasti. Bazálními jsou již otázky týkající se definice pojmu „daň“ – např. 

v českém legislativním prostředí ani zákonnou definici daně nenalezneme, i když 

v ústavním pořádku České republiky je povinnost platit daně zakotvena. Zmíněné je 

zkoumáno ve smyslu hierarchie právních norem od ústavních, přes zákonné 

k podzákonným, a to se zohledněním příslušné komunitární a mezinárodní úpravy. 

Tato část také naplňuje cíl práce, které spočívá v návrhu legislativních změn de lege 

ferenda. 
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1 Cíle práce, použitá metodologie a struktura práce 

1.1 Cíle práce 

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. 

V detailnějším pohledu lze uvedený souhrnný cíl rozčlenit do níže uvedených 

kategorií
3
: 

[1] Teoretický rozbor a komparace způsobů měření daňového zatížení 

a daňové struktury. Tento dílčí cíl komparuje problematiku měření daňového 

zatížení prostřednictvím všech možných podob daňové kvóty, implicitní daňové 

sazby, a alternativními ukazateli typu vlastního indexu daňového zatížení 

(WTI). 

[2] Komparace daňové struktury v zemích OECD a EU. V rámci tohoto dílčího 

cíle se zaměříme zejména na rozbor kvantitativního vymezení v daňové 

struktuře prostřednictvím základních ukazatelů daňového zatížení. 

[3] Analýza vlivu daňového zatížení a struktury daní na dlouhodobý 

ekonomický růst a životní úroveň. Uvedený subcíl reflektuje shrnutí 

současného stavu poznání ve smyslu růstových teorií a integrace zdanění do 

jejich rámce. Pokusíme se vysvětlit, zda je současná růstová teorie schopna 

objasnit potenciální rozdíly mezi zeměmi. 

[4] Provedení vlastní empirické analýzy. Jedná se o analýzu homogenní skupiny 

zemí OECD, G7 a zejména EU v letech 1985–2007, resp. v jednotlivých dílčích 

obdobích. Budeme zkoumat vliv daňového zatížení na ekonomický růst a také 

                                                 

3
  Hledisko kategorizace subcílů je zařazeno z důvodu věcné přehlednosti. Tyto subcíle se však 

nemohou zcela odrážet v uvedeném pořadí ve struktuře práce, která je poněkud odlišná (viz 

subkapitola 1.3). 
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rozebírat potenciální vliv institucionálních parametrů na velikost daňového 

zatížení.  

[5] Provedení formulace doporučení pro zákonodárce a tvůrce daňové politiky. 

Nedílnou součástí je diskuze výsledků z empirické analýzy a hledání exaktních 

doporučení pro zákonodárce a tvůrce daňové politiky ve smyslu legislativních 

změn de lege ferenda. 

1.2 Metodologie práce 

Metodou se v obecném významu rozumí způsob, jakým je dosaženo cíle
4
. 

V detailnějším pohledu se jedná o souhrn vzájemně spojených operací, sjednocených 

v uspořádaný systém a vedoucích k vytýčenému cíli.
5
 Na určitém, vyšším stupni, kdy 

je možné dosahovat optimálních výsledků, hovoříme o metodě vědecké. Metodologie 

je pak interpretována jako souhrn vědeckých postupů (metod). Často však bývá 

chápána metodologie jako učení o metodách (tzn. teorie metod), které se zabývá 

konstrukcí a využitím jednotlivých metod poznání. V níže uvedeném popisu 

metodologie použité v rigorózní práci se vychází z obou těchto přístupů, tedy 

z rozboru teorie jednotlivých metod poznání, ale také z popisu jejího předmětu, tedy 

jednotlivých metod, byť s vědomím, že to někteří vědci odmítají.
6
 

Při analýze téměř jakéhokoliv předmětu zkoumání dochází často k interakci názorů 

zástupců různých věd. Pokud je příznivé prostředí, vede současné použití klíčových 

metod těchto věd k optimálnímu řešení problému. V horším případě se zástupci 

jednotlivých disciplín dostávají do střetu, při kterém ve svém zaujetí často hájí 

neudržitelné pozice. Výše řečené platí také pro vztah práva a ekonomie, resp. právníků 

a ekonomů. Jádrem sporu mezi nimi v nejjednodušší podobě je zejména otázka 

priority (nadřazenosti a podřízenosti) práva a ekonomie či jejich propojenosti 

                                                 

4
  Z řeckého methodos – cesta k něčemu. 

5
  KNAPP, GERLOCH (1983). 

6
  KNAPP (1993). 
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a komplementarity. V sofistikovanější rovině se pak vedou diskuze o společném či 

rozdílném předmětu poznání a o použitých metodách poznání. 

Daňová problematika, jako oblast finančního práva, ale také makroekonomie 

a mikroekonomie, k interdisciplinárnímu přístupu přímo vybízí. Také věda 

o finančním právu a finanční věda jsou disciplíny velmi blízké a lze je označit za 

spojené nádoby. Právník by neměl opomenout stránku ekonomickou a naopak.
7
 

Základy pochopení rozdílu mezi právem a ekonomií najdeme v metodě poznání 

a předmětu zkoumání těchto věd. 

Cílem následujícího textu bude analyzovat principiální přístupy k daním a daňové 

reformě z pohledu filozofie právní a ekonomické vědy a zejména normativní teorie 

právní a teleologické koncepce národohospodářské a škol z nich vycházejících.
8
 V této 

úvodní-metodologické fázi práce se zříkáme hodnocení relevance, popř. reálnosti 

konkrétních kroků reformy veřejných financí, resp. hodnocení samotných změn, 

kterou jsou diskutovány v dalších kapitolách. 

1.2.1 Vybrané filozofické kategorie a právo 

Vývoj právní filozofie a vědy je výrazným způsobem ovlivňován zejména konfliktem 

idealismu a materialismu, resp. přirozenoprávních a pozitivněprávních přístupů.  

Materialismus považuje hmotu za prvotní základ skutečnosti, na vědomí nezávislou. 

Vše duchovní je od hmoty odvozené a na ní závislé. Idealismus naopak vychází vždy 

z duchovního, nehmotného, přičemž hmota je druhotná. Objektivní idealismus uznává 

existenci vnějšího světa vně individuálního vědomí a na něm nezávislou, idealismus 

subjektivní redukuje poznání světa na obsah individuálního vědomí (důsledný 

idealismus vede k solipsismu, tj. k myšlence, že svět je pouhý produkt individuálního 

vědomí).  

                                                 

7
  BAKEŠ (2006). 

8
  Tyto přístupy jsou v disertační práci považovány za nejvhodnější rámec analýzy. 
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Základní pojmové vysvětlení idealismu nastínil Platón, který příliš vědění 

a smyslovému poznání nedůvěřoval a říkal, že vše, co vidíme, je pouze nedokonalý 

odraz čistých idejí. Ideje tvoří veškerý základ jsoucna. K jejich poznání je zapotřebí 

tzv. filozofický pud, který Platón nazývá érós. Prostředkem k poznání idejí je pojmové 

(dialektické) myšlení. Ideje jsou pro Platóna bytím, jedinou reálnou existující věcí. 

Jsou neměnné a trvalé, zatímco vše ostatní je pomíjivé. Ideje se pak odrážejí do látky 

a tento nedokonalý odraz čistých idejí pak vnímáme.
9
 

Pokud vycházíme z idealismu a konstruujeme svět z idejí (apriorních pojmů), 

říkáme, že ideje jsou prvotní ve vztahu ke konkrétním jevům (to platí také o právu). 

Z toho vyplývá, že právo vycházející z tohoto směru je právem ideálního řádu – 

právem přirozeným. Je definováno jako věčný a neměnný řád s obecnou (absolutní) 

platností a jako nezávislé na lidské vůli. Pod přirozeným právem tedy rozumíme 

stabilní, absolutně platné principy, pravidla nebo hodnocení. Přirozené právo tvoří 

principy morálky a spravedlnosti. Starověcí představitelé tohoto směru chápali právo 

(přirozené) jako právo přírody, vesmíru či jako kosmický řád. Ve středověku 

(sv. Augustin, Tomáš Akvinský aj.) je právo chápáno opět jako přirozené, avšak je 

považováno za výraz boží vůle či za boží zákon. Ke změně chápání přirozeného práva 

dochází v novověku. Na rozdíl od předchozích filozofů, kteří považovali přirozené 

právo za objektivizovaný přírodní zákon, jsou novověcí filozofové zastánci 

přirozeného práva jako přirozeného (vrozeného) oprávnění člověka. Mezi 

nejdůležitější představitele přirozeného práva novověké doby patří H. Grotius, 

T. Hobbes, J. Locke, Ch. Montesquieu a J. Rousseau (představitelé tzv. klasické školy 

přirozeného práva). 

K obnovenému zájmu o teorii přirozeného práva (předtím se uplatňoval spíše 

pozitivistický náhled na právo) došlo až po druhé světové válce, a to v reakci na 

válečné hrůzy (přirozeně-právní směr nastupuje do popředí zájmu právě v obdobích 

zlomových událostí – války, revoluce, pád totality apod.). Představitele obnoveného 

přirozeného práva lze dělit na směr křesťanský (V. Cathrein, J. Mausbach, E. Brunner, 

                                                 

9
  Viz známé podobenství o jeskyni. 
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atd.) a světský (L. Fuller, F. Gény, M. Villey). Ti pak hledali opět neměnné pravdy 

a zákony, o nichž se domnívali, že jsou pozitivnímu právu nadřazeny.  

Představitelé pozitivismu – pozitivního práva – se domnívali, že právo je lidsky 

podmíněné (je vytvořeno lidmi a pro lidi), je vázáno na místo a čas (není tudíž 

všeobecně platné) a je obsahově proměnlivé (je pouze relativně stabilní – na určitou 

dobu). Jeho nositelem je autorita. Pozitivní právo vzniká se vznikem státu (je s ním 

totožné) a je definováno jako soubor obecně závazných pravidel chování, vydaných ve 

zvláštní podobě a vynucované státem.  

Jednotlivé filozofické školy se liší v posuzování vztahu přirozeného a pozitivního 

práva. Nejčastěji je považováno pozitivní právo za součást práva přirozeného (mělo by 

z něj být odvozeno, či by s ním mělo být v souladu – stoikové, sv. Augustin, 

T. Akvinský atd.). Úplně je pozitivní právo popíráno např. sofisty. Naopak přirozené 

právo je zcela odmítáno směry uznávajícími pouze pozitivní právo (epikureismus, 

skepticismus, právní pozitivismus – J. Bentham, J. Austin, G. Hugo, C. Savigny, 

K. Bergbohm, G. Jellinek...). 

Níže uvedené přístupy normativní teorie právní a teleologické koncepce 

národohospodářské navazují také (zejména) na osvícenecké filozofické názory 

Immanuela Kanta. Kantova filozofie se dělí na tři základní etapy – předkritickou, 

kritickou a pokritickou, podle jeho základních děl „Kritika čistého rozumu“, „Kritika 

praktického rozumu“ a „Kritika soudnosti.“10 Obsahem Kantova hlavního díla – jeho 

tří „Kritik“ – bylo naše poznání. Stěžejní pro něj byla vlastní poznávací činnost – 

myšlení, a to na jakých principech funguje, jak si vytváří obecné pojmy vztahující se 

k věcem. V tom spočívala jeho hlavní odlišnost od předchozích filozofů, u nichž byl 

středem zájmu zkoumaný předmět. Tento Kantův přístup nazýváme kopernikánským 

převratem ve filozofii poznání. Kant sám řekl: „Dosud se předpokládalo, že celé naše 

poznání se musí řídit předměty, ale všechny pokusy zjistit o nich něco apriori pomocí 

                                                 

10
  K dalším spisům patří například „Základy metafyziky mravů“ nebo „Všeobecná přírodní historie 

a teorie nebes neboli pokus vyložit složení a mechanický původ celého vesmíru podle 

Newtonových zásad“. 
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pojmů za tohoto předpokladu ztroskotaly. Zkusme tedy, zda v úkolech metafyziky 

nedocílíme většího pokroku za předpokladu, že se předměty musí řídit naším 

poznáním...“11.  

Zazněl zde pojem poznání apriori, což znamená to, co je dáno předem, bez 

jakékoliv příměsi empirického zkoumání. Právě poznání apriori je základem čistého 

rozumu. Kant zavádí také pojem transcendentální poznání. Je to poznání, které se 

nezabývá předměty, ale tím, jak je poznáváme. Náš rozum má apriorně vrozenu 

představu o prostoru a čase a dále pak schopnost syntézy smyslových vjemů do jedné 

zkušenosti. Vrozeny máme také základní rozvažovací kategorie (možnost, nutnost, 

realita, negace, jednost, veškerost...). Apriorní poznání nám umožňuje nahlédnout na 

věci o sobě, které jsou poznatelné pouze tímto způsobem. Poznání bez předchozí 

zkušenosti Kant nazývá transcendentální dialektikou.  

1.2.2 Právní věda ve smyslu normativním 

Vydáme-li se od obecných filozofických kategorií k úkolům vědy a zejména vědy 

právní či ekonomické, zjistíme, že Kantův pohled nám tvoří základní metodologické 

východisko. Jeho transcendentální filozofie spočívající v dualismu pojímání světa, 

jaký je (bytí) a jaký má být (mětí), pomáhá právním filozofům určovat základní typy 

poznání. Ontologické, ve smyslu poznávání kauzálního světa bytí (příčina-následek) 

a normativní, ve smyslu poznávání světa mětí.  

V této souvislosti se jeví z pohledu právní vědy přínosnou zejména normativní 

teorie právní (ryzí nauka právní) spojená s vídeňskou školou Kelsena
12

 a brněnskou 

školou Weyra
13

. Kelsen je považován za zakladatele ryzí nauky právní z důvodu 

rychlejší publikace svých názorů, ale oprávněně se lze domnívat, že to byl právě Weyr, 

který položil této nauce myšlenkový základ. 

                                                 

11
  KANT (1922). 

12
  KELSEN (1911). 

13
  WEYR (1920). 
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Společné rysy uvedených škol v oblasti noetické a ryzí nauky právní lze vidět 

především ve využití zmíněné Kantovy kritické filozofie a kategorií dualistického 

světa bytí a mětí. Obě školy zkoumají podobu apriorních forem poznání tak, aby je 

bylo možno použít v každé z právních zkušeností. Jde tedy o poznání, nikoliv o vůli, 

a z toho vyplývá antiideologická tendence (známá je Weyrova kritika fašismu, 

nacismu a komunismu z pozic normativní teorie právní
14

) a hodnotový relativismus 

(nemožnost poznání absolutního práva, dobra apod.). Uvedené přístupy jsou také 

názory pozitivněprávními a zříkají se jakékoliv vazby směrem k přirozenému právu 

(idea přirozeného práva je dle těchto přístupů zatížená vnitřním rozporem).  

V neposlední řadě je třeba zmínit společný požadavek na čistotu (ryzost) nauky 

právní. Podle této nauky existuje jasná hranice mezi právní vědou a ostatními 

disciplínami (mimo jiné také ekonomií) a cílem je očistit nauku právní od všech 

cizorodých prvků, a to nikoliv proto, že ignoruje souvislost s nimi, ale proto, že chce 

zamezit synkretismu metod
15

. Tento požadavek je klíčovým problémem diskuze 

vztahu práva a ekonomie v daňové oblasti. 

Mezi Kelsenem a Weyrem existují také nezanedbatelné rozdíly, které mají původ 

v rozdílné interpretaci Kanta. Kelsen je ovlivněn Cohenovou interpretací Kantova díla 

a Weyr interpretací Schopenhauera. Diference lze spatřit např. v Kelsenově sankčním 

pojetí normativní věty, se kterou se Weyr neztotožňuje. Z našeho pohledu hledání 

vazby ekonomie a práva prostřednictvím forem poznání je důležité, že Kelsen zásadně 

odmítal Englišovo stanovisko o zvláštním postavení teleologických forem poznání (viz 

dále), které však Weyr v posledním období života v zásadě akceptoval. 

Jak již bylo uvedeno, můžeme svět podle představitelů normativní teorie právní 

nazírat dualisticky (graf 1.1). Rozlišujeme ontologickou formu poznávání světa jaký 

je, kde platí vztah příčiny a následku. Vědy, které tento svět popisují, nazýváme 

explikativními. Tyto vědy, zejména přírodní, se snaží konstruovat zákony fungování 

kauzálního světa.  

                                                 

14
  WEYR (2003). 

15
  KELSEN (1960). 
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Proti tomu se staví poznávání normativní, světa jaký by měl být. Představitelé ryzí 

nauky právní pak právo řadí právě mezi vědy normativní (nikoliv explikativní). Právní 

věda je ryze normologická, očištěna od všech cizích vlivů. Z toho vyplývá také 

eliminace úvah de lege ferenda v rámci právních disciplín. Ryzí nauka právní se 

soustředí na problematiku konstrukce právní věty, sankce a zejména povinnosti. 

Nedílnou součástí je potom poznání výstavby hierarchie norem a první normy na bázi 

logických pravidel
16

. 

Graf 1.1: Dualistické nazírání světa 

 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Z pohledu ryzí nauky právní jsou pak úvahy de lege ferenda součástí jiných věd, 

zejména politologie, sociologie, ale také ekonomie. 

1.2.3 Ekonomická věda ve smyslu teleologickém 

Engliš ve své teleologické teorii národohospodářské
17

 rozšiřuje přístup normativců 

o hledisko teleologické (účelové). Jeho koncepce světa poznání se tak stává 

trialistickou. Kromě ontologického a normologického poznávání, jehož podstata byla 

                                                 

16
  Právě zmíněné spatřují i odpůrci ryzí nauky právní za přínos k metodologii a poznání právní vědy. 

17
  ENGLIŠ (1922). 
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rozebrána výše, zavádí i noetiku teleologickou
18

, která je akcentována směrem k vůli. 

Poznáváme tedy svět, jaký je chtěný. Pokládáme si otázku „proč je chtěno, co je 

chtěno“ (a odpovídáme: protože něco jiného je chtěno) a nikoliv pouze kauzalní 

otázku typu „proč je, to co je“, eventuálně normativní otázku „proč má býti, co má 

býti“. 

Graf 1.2: Trialistické nazírání světa 

 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Svět, který si myslíme jako chtěný, má zcela jiný způsob pochopení (výkladu), nežli 

svět myšlený jako něco, co má býti.19 Avšak skutečnost, kterou poznáváme, je tatáž, 

pouze jednou viděna z pohledu subjektu vůle a jednou z pohledu subjektu 

                                                 

18
  Teleologický koncept filozofického uvažování je známý již od starověku. Aristoteles formuloval 

tzv. přírodně filozofickou teleologii v rámci ontologie. Englišovo noetické využití teleologie, 

především v národohospodářství, je ale originální. 

19
  ENGLIŠ (1929). 
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povinnostního.20 Plné poznání skutečnosti vyžaduje pochopení oběma myšlenkovými 

řády (teleologickým, normologickým). 

Kromě zavedení třetí kategorie poznávání jde Engliš ještě dále, neboť považuje 

teleologickou formu poznání v zásadě za nadřazenou formě normologické. Jeho svět 

postulátů je nadřazen světu norem (viz graf 1.2). Teleologie pak určuje obsah norem. 

Toto stanovisko je podrobováno kritice v mnoha směrech. Kelsen, jako představitel 

vídeňské školy ryzí nauky právní, se domnívá, že teleologie je pouze obrácená 

kauzalita a patří do světa, jaký je a do ontologického poznávání. Představitel brněnské 

větve ryzí nauky právní Weyr nevystupuje tak extrémně a připouští teleologické 

názory na poznání, avšak neztotožňuje se s jeho prioritou, jak postuluje Engliš. 

K Englišově přístupu pak existují výhrady i z obecného pohledu filozofického. 

Neubauer
21

 zpochybňuje v obecné rovině trialismus jako obvyklou filozofickou 

koncepci a navrhuje podřadit teleologický svět buď světu normativnímu, nebo 

kauzálnímu. 

Na základě Englišova učení se lze domnívat, že by to mohla být právě ekonomie, 

která prostřednictvím otázky za účelem, jež je nadřazen normě, může tímto normativní 

svět determinovat. 

1.2.4 Daně v kontextu vztahu práva a ekonomie 

V předchozích subkapitolách bylo definováno obecné východisko úvah vědecké 

noetiky předmětu poznání, tedy v našem případě té oblasti finančního práva, která se 

zabývá daňovým právem. 

Souhrnně řečeno, vychází se z myšlenek idealismu, které postulují nemožnost 

poznání skutečnosti v objektivním smyslu, neboť tuto vidíme pouze „poznávajícíma 

očima“. 

                                                 

20
  Kallab rozšiřuje tento přístup na vidění skutečnosti (té samé) očima ontologickýma, 

normologickýma a teleologickýma, s tím, že tyto přístupy jsou komplementární, což představitelé 

normativní teorie právní zcela odmítají (KALLAB, 1935). 

21
  NEUBAUER (1930). 
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Z tohoto důvodu je považována ontologická noetika za komplementární 

s normologickou noetikou a zejména s poznáváním teleologickým. Tyto způsoby 

poznání, a tedy i jejich metody, nebudou vzájemně vylučovány. Předpokládáme-li, že 

teleologické hledisko je v tomto smyslu ekonomickým hlediskem (viz Engliš) a stejně 

tak může být ekonomickým hlediskem (ve smyslu úvah de lege ferenda) ontologická 

noetika (viz Kallab), budou tyto formy poznání nejspíše tvořit teoreticko-empirické 

jádro analýzy. Normologické hledisko Weyrovo a Kelsenovo pak bude tvořit základ 

právní analýzy ve smyslu hierarchického uspořádání norem v daňové oblasti a jejich 

logické návaznosti. 

Teleologické úvahy tvoří rámec analýzy, neboť si odpovídáme na otázku „proč je 

chtěno, co je chtěno“, ve smyslu odpovědi „něco jiného je chtěno“. Hledáme prvotní, 

ústřední účel (tím se lišíme od nazírání ontologického, kde nelze v rámci kauzality 

příčiny a následku prvotní příčinu nalézt), originální postulát, od kterého se odvíjí 

hospodářské snažení. Logika otázek (postulátů) pak vychází z posloupnosti otázek (viz 

graf 1.3): proč chceme (potřebujeme) určitou daň – protože potřebujeme daňové 

zatížení (daně; přímé či nepřímé); proč potřebujeme daně – protože potřebujeme 

veřejný sektor; proč potřebujeme veřejný sektor – protože potřebujeme zajistit veřejné 

statky, přerozdělování, spravedlnost apod.. Tato skupina derivativních účelů pak 

vrcholí v objektivním ústředním účelu maximalizace společenského blahobytu.  
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Graf 1.3: Daně v rámci právní a ekonomické vědy 

 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Normologické úvahy, kde si pokládáme otázku „proč má býti, co má býti“, pak 

nalezneme v kapitolách věnujících se ústavně-právním základům. V rámci 

nadřazenosti teleologického světa si pokládáme otázky platnosti a nadřazenosti norem 

upravujících předmětnou oblast daně a dostáváme se pak až k ústavně-právním 

základům ve smyslu prvotní normy. 

Není opomenuto také hledisko mezinárodně-právní, a to s uvědoměním si 

problematického vztahu mezinárodní normy a ústavně-právní normy z čistě 

normologického hlediska. 

Z výše uvedeného popisu způsobů poznávání skutečnosti vyplývá i syntéza 

právního a ekonomického přístupu a využití metod s těmito noetickým způsoby 

spojenými. 

V oblasti teleologické gnoseologie bude mimo metody „účel-prostředek“ využita 

zejména metoda abstrakce, která spočívá v myšlenkovém odlučování nepodstatných 
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znaků. Dále bude částečně využita metoda indukce, tedy usuzování od konkrétního 

k obecnému. 

V části normologické pak bude použita metoda logická, vycházející ze zákonitostí 

formální a normativní logiky. Ontologická noetika bude postavena na metodě 

induktivně-empirické, kde předpokládáme úvahy od konkrétního k obecnému 

s využitím empirických dat. Zejména v daňové teorii pak budeme vycházet i z metody 

deduktivně-teoretické, kde jsou myšlenkové operace determinovány v teoretických 

úvahách od obecného ke konkrétnímu. Nezbytnou bude také metoda komparativní. 

Podstatou této metody je srovnávání vždy nejméně dvou prvků, z nichž jeden je 

comparatum (co se srovnává) a druhým je comparandum (s čím má být srovnáváno). 

V disertační práci je comparatum zákonné daňové zatížení v České republice 

a comparandum pak daňové zatížení korporací v ostatních zemích EU. 

Obecně lze konstatovat, že při ontologickém poznávání lze z metodologického 

hlediska disertační práci považovat za teoreticko-empirickou, neboť v rámci obecně 

přijímaných hypotéz bude nezbytné ověřit tyto na základě relevantních empirických 

údajů. Využití kvantitativních metod analýzy tak v souladu s trendem posledních 

dvaceti let implikuje spíše příklon k nominalismu či pozitivní ekonomii tak, jak to 

popisuje např. přední metodologista Milton Friedman ve svém známém díle 

„Metodologie pozitivní ekonomie“
22

. 

Prvky ontologické noetiky v hledání příčiny a následku na základě paralely 

s exaktními (přírodními), resp. „čistě“ společenskými vědami nalezneme v mnoha 

oblastech soudobé ekonomie, které mohou být využity při analýze v daňové oblasti. 

V obecné rovině se v případě ekonomie pohybujeme uvnitř sporného „území“ dvou 

názorových proudů
23

, které argumentují pro to, aby byla ekonomie nominalistickou
24

, 

                                                 

22
  FRIEDMAN (1997). 

23
  Toto rozdělení prosazoval např. POPPER (1994). 

24
  Nominalismus je metodologickou koncepcí uplatňovanou především v přírodních vědách a jejím 

cílem je v rámci ontologického pojetí zkoumat, jak se věci „chovají“, a pomocí experimentu, 

modelování a kvantitativních metod hledat vztah příčiny a následku. Dominantní je relevantní 

testování hypotéz. 
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popř. ji chápou jako esencialistickou
25

. Lze se ztotožnit s názory, že v posledních 

několika desetiletích prodělala ekonomie přerod od esencialismu k nominalismu a na 

pomyslné trajektorii se vzdaluje od společenských věd a přibližuje k vědám 

přírodním.
26

 Využití kvantitativních metod analýzy tak v souladu s trendem posledních 

dvaceti let implikuje spíše příklon k nominalismu či pozitivní ekonomii. I když jsou 

mezi oběma typy chápání ekonomie zřetelné rozdíly, a to především v použitých 

nástrojích a práci s pojmy
27

, lze se domnívat, že z hlediska noetického jsou to přístupy 

podobné. 

Nominalisté nacházejí oporu např. ve Friedmanově konceptu, který konstatuje, že 

k posouzení kvality modelu ekonomické reality lze přistupovat z pohledu srovnání 

jeho predikcí se skutečností. Reálnost či nereálnost předpokladů modelu nehraje 

v zásadě žádnou roli. Tyto předpoklady jsou nutné a relevantní hlavně s ohledem na 

zjednodušení zmíněné reality. Pokud je nalezeno více modelů, které poskytují 

relativně pravdivé predikce, potom je za optimální považován ten model, který má 

nejmenší počet relevantních prvků, tedy je nejjednodušší.
28

  

Z výše uvedeného popisu způsobů poznávání skutečnosti vyplývá i syntéza 

právního a ekonomického přístupu a využití metod s těmito noetickými způsoby 

spojenými. 

V daňové oblasti teleologické gnoseologie se jedná, mimo metody „účel- 

-prostředek“, o využití zejména metody abstrakce, která spočívá v myšlenkovém 

                                                 

25
  Esencialismus je přístupem využívaným zejména ve společenských vědách a využívá otázek na 

podstatu věcí, tzn. opět ve smyslu ontologickém hledá příčinu daného následku. V zásadě je tak 

odmítána možnost testování. 

26
  FRIEDMAN (1997) nebo HAMPL (1999). 

27
  Nominalisté volí pojmy většinou arbitrárně a účelově, zatímco esencialisté je chápou jako základní. 

Rozdíl v těchto koncepcích je znám již od starověku, a zejména od středověkých sporů 

o univerzálie. 

28
  Pro úplnost je ale třeba uvést, že tento přístup bývá často zpochybňován z mnoha důvodů. Za jeden 

z nejdůležitějších lze považovat vysvětlení, že by nás měla zajímat nejen predikční, ale také 

explanační schopnost teorie. Modely založené na nereálných předpokladech pak nejsou k explanaci 

vhodné (COASE, 1994). 
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odlučování nepodstatných znaků, dále o využití metody indukce, tedy usuzování od 

konkrétního k obecnému. 

Jak je obecně známo, ve smyslu filozofie idealismu není možné poznat skutečnost. 

Stupeň poznání je determinován „poznávajícíma očima“, tedy i způsobem poznávání. 

Vycházíme-li z noetiky, která připouští různé způsoby poznávání, a předpokládáme-li, 

že těmito způsoby poznávání a vědeckého uvažování jsou přístupy ontologické 

(kauzální), teleologické a normativní, získáváme jejich komplementárním využitím 

nejlepší možný obraz skutečnosti. Využití pouze některého z těchto způsobů nám dává 

jen invalidní obraz skutečnosti a řešení daného problému na základě tohoto neúplného 

obrazu je neuspokojivé. Zmíněné platí také pro daňovou problematiku, která 

intermetodologickému přístupu nabízí velký prostor. 

Lze se domnívat, že diskuze nad daňovým zatížením v České republice není 

dostatečně postavena zejména na kategoriích teleologických. Hlavním problémem je 

také nevyužití této noetiky ve smyslu hledání odpovědí na otázky za účelem a relací 

„účel-prostředek“.  

Z ontologického (kauzálního) hlediska se při hledání vazby příčin a následků 

střetáváme s analýzami ve smyslu zkoumání vlivu daňového zatížení a daňového 

břemene na dlouhodobý růst a životní úroveň, na trh práce, daňové výnosy, daňové 

úniky apod. Využívají se zejména metody kvantitativní a deduktivně-teoretické, popř. 

komparace. Méně již pak metody induktivně-empirické. Různorodost metod je 

bezesporu žádoucí, avšak tyto tvoří pouze jeden noetický způsob. Ať již bude 

v daňové oblasti při diskuzích o nastavení daňového systému preferováno 

nominalistické pojetí, byť s rizikem testovacího vychýlení, nebo přístup esenciální, 

vždy se dotkneme pouze zkoumání vazby série příčin a následků.  

1.3 Struktura práce 

Předložená práce se skládá, v souladu s dílčími cíli uvedenými v předchozí 

subkapitole, z pěti částí. V první kapitole jsou definovány zejména cíle práce a použitá 

metodologie s akcentem na interakci metod využívaných v právu a ekonomii. Ve 
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druhé kapitole je kladen důraz na vymezení daňové struktury a způsobů měření 

daňového zatížení. Nedílnou součástí jsou přístupy k ekonomickému růstu s ambicí 

integrovat vliv daňového zatížení do růstových teorií. Je zde věnován prostor zejména 

teoretickým a empirickým aspektům zmíněného vztahu mezi úrovní zdanění a životní 

úrovní měřenou ekonomickým růstem na pracovníka. 

 Třetí kapitola se zaměřuje na rozbor daňové struktury a velikosti daňového zatížení 

ve vybraných zemích OECD a EU dle definovaných kritérií. Čtvrtá kapitola práce je 

věnována vlastní analýze a zobecnění závěrů z empirických studií ve světle 

teoretických přístupů, s cílem reformulovat doporučení pro tvůrce daňové politiky 

v oblasti daňové struktury a daňové kvóty.  

Pátá kapitola práce se dotýká rozboru legislativních změn v České republice ve 

smyslu de lege ferenda, a to s úkolem nalézt konkrétní doporučení v hmotně-právní 

rovině pro zákonodárce a tvůrce daňové politiky. 
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2 Daňové zatížení a růstové teorie 

Cílem této vstupní kapitoly je rozbor základních kategorií daňové teorie s ohledem na 

význam měření daňového zatížení, daňové kvóty, implicitní daňové sazby a vymezení 

struktury daní. Největší pozornost je věnována zejména aspektu efektivnostnímu.
29

 

Nezbytnou se jeví také analýza růstových teorií a integrace daňové kvóty a dalších 

způsobů měření daňového zatížení do jejich rámce. 

2.1 Daňová struktura a daňová klasifikace 

Historie daní nebo jejich forem je stará téměř jako moderní historie lidstva sama. 

S nějakou podobou daní jako nevyhnutelným důsledkem přenesení částí správy 

veřejných věcí na stát se budeme nejspíše setkávat vždy. Otázkou věčné polemiky 

však zůstane velikost zdanění a jeho úměrnost, daňová struktura, resp. podíl přímých 

či nepřímých daní, popř. problematika eliminace některých daní. Daně pak tvoří 

klíčový příjem do veřejných rozpočtů a umožňují financovat veřejné výdaje, ale 

zároveň se dají velmi dobře využívat k makroekonomickým a mikroekonomickým 

cílům fiskální politiky. Jejich účinky jsou nejen finanční (fiskální), ale také regulativní.  

I když se jednotlivé školy ekonomického myšlení velmi často nemohou shodnout 

téměř na ničem, vždy připouštějí, že určitá míra existence veřejného sektoru, a tudíž 

daňového výběru, je s ohledem na poskytování veřejných statků nutná.
30

 Ekonomičtí 

liberálové se domnívají, že by tento sektor měl být spíše menší, intervencionisté zase 

preferují jeho větší rozsah. Jejich názory jsou podloženy argumenty o problematičnosti 

vládních selhání (liberálové), resp. tržních selhání (intervencionisté).  

Na velikost daňového zatížení lze z obecného pohledu pohlížet negativně, a to tak, 

že vysoké daně jsou bariérou ekonomického růstu především z důvodu negativního 

vlivu na míru úspor a investic, snížení motivace k práci, popř. ve smyslu teorie veřejné 

                                                 

29
  Jiné aspekty daňové optimalizace, jako je např. kritérium spravedlnosti, nejsou předmětem této 

práce. 

30
  I v „liberálním světě“ se připouští, že daně jsou nákladem za existenci státu ve smyslu Hobbesovy 

smluvní teorie. 
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volby v souvislosti s negativními efekty souvisejícími s dobýváním renty a zájmy či 

schopnostmi byrokracie. 

Pozitivně jsou daně nahlíženy z důvodu jejich přínosnosti právě při poskytování 

veřejných statků, služeb sociálního zabezpečení apod. To umožňuje udržovat sociální 

soudržnost, zvyšovat produktivitu zejména lidského kapitálu, a tudíž i ekonomickou 

výkonnost. 

Jak tedy bylo uvedeno výše, existují tedy rozdílné názory na úměrnost daňového 

zatížení a stejně tak se jednotliví autoři liší při definici daně. V zásadě lze ale za daň 

považovat (1) povinnou, (2) zákonem stanovenou částku, kterou se na (3) 

nenávratném, (4) neekvivalentním a neúčelovém principu odčerpává část důchodu 

ekonomických subjektů.
31

 

Z právního hlediska představuje daň závazkový synallagmatický právní vztah, 

přičemž závazek je nucený, právním předpisem uložený. V obecném rozlišení mají 

daně tři základní funkce: alokační, redistribuční a stabilizační. Alokační funkcí 

rozumíme to, že daň řeší problematiku umísťování zdrojů v ekonomice. Dochází 

k efektivnímu zajištění veřejných statků a optimálního poměru soukromé a veřejné 

spotřeby. Velmi jasně je ekonomickými aktéry vnímána redistribuční funkce daní, kdy 

jejich existence vede k přerozdělení důchodů v ekonomice, zejména mezi 

jednotlivcem a státem. Prostřednictvím státu a výplaty sociálních dávek pak dochází 

také k přerozdělovacím procesům mezi jednotlivými sociálními skupinami. 

Stabilizační funkce úzce souvisí s cyklickým vývojem ekonomiky, kde mají daně za 

úkol stabilizovat hospodářský cyklus. Důležitým automatickým stabilizátorem je např. 

progresivní daňová sazba u daně z příjmu
32

.  

                                                 

31
  Často rozlišujeme také poplatek, který je na rozdíl od daně postaven na účelovém, dobrovolném 

a ekvivalentním principu. 

32
  V ČR do roku 2007 daň z příjmů fyzických osob. Přesto však v ĆR zůstává progresivita daně 

z příjmu fyzických osob jako taková zachována i po roce 2007, a to z důvodu nezdanitelných částí 

daně, slev na dani apod. 
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Daňová teorie pak zkoumá neefektivnost a náklady, jež daně způsobují, respektive 

daňový dopad a přesun (daňová incidence). Přímé daně způsobují dva druhy nákladů: 

náklady administrativní a náklady v podobě nadměrného břemena (ztráty mrtvé váhy).  

Výše uvedené administrativní náklady a zejména náklady mrtvé váhy jsou jedním 

z nejdůležitějších „efektivnostních“ problémů daní. Administrativní náklady mohou 

mít podobu nákladů přímých nebo nepřímých. Přímé náklady jsou spojené s daňovou 

správou, především s výběrem daní nebo také s „daňovým“ soudnictvím. Nepřímé 

náklady pak nesou jednotliví ekonomičtí aktéři soukromého sektoru. Jedná se 

o náklady na daňovou a účetní archivaci, služby daňových poradců či právníků s cílem 

zajistit daňovou evidenci nebo optimalizaci. 

Významnějšími se však jeví náklady mrtvé váhy v podobě nadměrného daňového 

břemene. V podstatě se jedná o to, že daně způsobí prostřednictvím distorzního efektu 

substituci
33

 jednoho chování chováním jiným a změnu preferencí poplatníka, která by 

v případě neexistence daně nenastala. V případě většiny statků a služeb může zejména 

selektivní spotřební daň vést k preferenci jiné spotřebovávané komodity, vyšší daňové 

zatížení práce povede k preferenci volného času apod.
34

 

Daňový systém a samotná klasifikace daní je postavena na mnoha různých 

kritériích, i když bývá velmi často ztotožněna s jednoduchým členěním na daně přímé 

a nepřímé. Velmi důležitým klasifikačním kritériem je důchod poplatníka. Přímé daně 

jsou bezprostředně vázány na důchod nebo majetek poplatníka (např. daň z příjmů 

právnických osob) a nepřímé daně jsou vybírány v cenách zboží a služeb (např. DPH). 

Často se uvádí kritérium dopadu na tržní mechanismus. Podle toho rozlišujeme daň 

distorzní a nedistorzní. Distorzní daně v sobě nesou efekt důchodový35 a substituční36 

                                                 

33
  Ve skutečnosti mají daně kromě substitučního efektu také efekt důchodový, který vede k transferu 

důchodu od poplatníka ke státu.  

34
  Nadměrné břemeno obecně nezpůsobí paušální daň z hlavy, ale i toto bývá v současném 

globalizovaném světě zpochybňováno. 

35
  Důchodový efekt znamená, že daň snižuje disponibilní důchod poplatníka. 

36
  Substituční efekt daně vede poplatníka k nahrazení zdaňovaného zboží komoditami s menším 

zdaněním nebo nahrazení práce volným časem. 
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a narušují chování a volbu ekonomických aktérů. Nedistorzní daně mají pouze 

důchodový efekt a nemotivují poplatníka k přesunu svých aktivit, protože tím nebude 

daňově zvýhodněn. 

Existují také další kritéria klasifikace daní. Kritérium subjektu zohledňuje typ 

ekonomického aktéra, který je nucen platit daň (jednotlivec, firma, manželé apod.), 

kritérium objektu je určeno podle předmětu, na který se daň váže (např. důchod, 

výnos, majetek, obrat, nebo spotřeba vybraných skupin). Dalšími jsou např. kritérium 

okruhu platnosti (daně centrální, municipální nebo nadnárodní), kritérium úhrady (daň 

srážková nebo daň vybíraná na základě daňového přiznání) apod. 

Z komparativního hlediska je poměrně často využívaná klasifikace dle metodiky 

OECD
37

, kde je rozlišeno šest základních kategorií, které se dále dělí na podkategorie: 

[1000] daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, 

[2000] příspěvky na sociální zabezpečení, 

[3000] daně z mezd a pracovních sil, 

[4000] daně majetkové, 

[5000] daně ze zboží a služeb, 

[6000] ostatní daně. 

Podobná je metodika klasifikace využívaná v zemích Evropské unie, která vychází 

z evropského standardu národního účetnictví ESA 1995.
38

 Ta zahrnuje čtyři základní 

typy daní a sociálních příspěvků (pojištění), které splňují definici daně: 

[1] daně na produkci a dovoz (ESA kód d2), 

[2] daně z důchodů a bohatství (ESA kód d5), 

[3] daně kapitálové (ESA kód d91), 

[4] sociální příspěvky (ESA kód d611). 

                                                 

37
  OECD Revenue Statistics 1965–2007.  

38
  Podrobněji např. v publikaci Taxation Trends in the European Union 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-09-001/EN/KS-DU-09-001-EN.PDF 

[cit. 15.5.2010 ]. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-09-001/EN/KS-DU-09-001-EN.PDF
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První skupina výše uvedené daňové klasifikace zahrnuje především DPH, clo, 

spotřební daně, ale také např. ekologické daně. Druhá skupina zahrnuje jednak 

důchodové daně typu osobní důchodové daně a korporátní důchodové daně, ale i daně 

z loterijních výher, mezinárodních transakcí apod. Třetí kategorie se týká kapitálových 

daní, zejm. z kapitálových transferů. Poslední skupina zahrnuje platby sociálního 

pojištění, které mají charakter daně. Jedná se o příspěvky na sociální pojištění placené 

zaměstnancem i zaměstnavatelem a také o tyto příspěvky hrazené osobami samostatně 

výdělečně činnými nebo nezaměstnanými. 

V dále provedených analýzách budeme rozlišovat zejména členění na přímé 

a nepřímé daně. Mezi přímé daně patří, jak již bylo řečeno, ty, které jsou vázány na 

důchod nebo majetek poplatníka. Jejich podstatou je, že je zdaňovaný subjekt nemůže 

přenést na subjekt jiný. Subjekt daně (poplatník) je v zásadě také plátcem daně. 

S ohledem na další analýzy pak budeme za přímé důchodové daně považovat daně 

z příjmu korporací, osobní důchodové daně a daně ze mzdy (včetně ostatních odvodů, 

např. sociálního nebo zdravotního pojištění
39

).
40

 Nepřímými daněmi rozumíme ty, 

které jsou prostřednictvím zvýšení ceny přenášeny mezi jednotlivými subjekty 

a nejsou tak přímo vázány na důchod nebo majetek poplatníka. Plátce (tvůrce přidané 

hodnoty) pak samotnou daň odvádí finančnímu úřadu. Nepřímými daněmi jsou daně 

z obratu, zejména daně z přidané hodnoty nebo spotřební daně. S ohledem na to, že 

„daňové znaky“ splňují také cla, řadíme je mezi daně, a to nepřímé. 

Poměrně důležitou je také klasifikace daní podle toho, do jaké úrovně veřejného 

rozpočtu, popř. jiné instituce se řadí. Rozlišuje se zejména daň, která je příjmem 

centrálního rozpočtu (např. federálního), státního rozpočtu (národního), rozpočtů 

municipalit nebo rozpočtů jiných institucí (v ČR např. Státní fond dopravní 

infrastruktury jako příjemce výnosů části spotřební daně). V rámci kategorizace 

v Evropské unii rozlišuje Eurostat pět skupin: 

                                                 

39
  Některými autory bývá zařazení sociálních odvodů mezi daně zpochybňováno z důvodu možné 

absence „daňového znaku“ neúčelovosti a neekvivalentnosti. Jedna z nejpoužívanějších klasifikací 

– klasifikace OECD – však tyto příspěvky mezi daně zařazuje. 

40
  Pro úplnost je třeba konstatovat, že mezi přímé daně může patřit např. daň silniční. 
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[1] daně přijaté centrální vládou (ESA kód S1311), 

[2] daně přijaté národní vládou pro státy s federativním uspořádáním (ESA kód S1312), 

[3] daně přijaté lokální vládou (ESA kód S1313), 

[4] daně přijaté fondy sociálního zabezpečení (ESA kód S1314), 

[5] daně přijaté institucemi Evropského společenství (ESA kód S212). 

2.2 Kritéria analýzy daňového zatížení a měření struktury daňového 

systému 

Jak již bylo řečeno v úvodu, nejvyužívanějším agregátem k měření daňového zatížení 

se jeví daňová kvóta, potažmo implicitní daňové sazby ve všech svých podobách. 

Rozbor daňové kvóty, implicitních daňových sazeb, resp. pouze zákonných daňových 

sazeb s sebou ale nese několik problémů, které mohou dezobjektivizovat prováděné 

analýzy. Alternativy v podobě využití dalších nástrojů, např. subjektivního hodnocení 

formou měkkých dat, jsou většinou nezbytné. 

Na úvod lze konstatovat, že velmi oblíbenými ukazateli, zejména u veřejnosti, jsou 

tzv. Tax Misery Index, resp. Tax Freedom Day. Tyto ukazatele však nemají valnou 

analytickou hodnotu. Velmi populární je „Tax Misery Index“, publikovaný od roku 

2000 každoročně časopisem Forbes41. Tento index je tvořen součtem maximálních 

sazeb všech důležitých daní (zejména osobní důchodové daně, korporátní důchodové 

daně, DPH, sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem 

a zaměstnavatelem). Zmíněný ukazatel je však velmi orientační a zjednodušující, a jak 

již bylo řečeno, bez výrazné analytické hodnoty (nezohledňuje další složky efektivního 

daňového zatížení a váhy jednotlivých typů daní ve srovnávaném „koši“).  

Z pohledu tohoto triviálního indexu vycházejí nejhůře skandinávské státy, kde 

nejvyšší hodnoty dosahuje ukazatel pro Švédsko a Dánsko, resp. evropské země 

vůbec, a nejnižší hodnoty (z 30 sledovaných zemí OECD) pak pro Mexiko a Jižní 

Koreu. Velmi nízké daňové zatížení je z tohoto pohledu také v Japonsku nebo USA. 

Česká republika je na 13. místě. 

                                                 

41
  http://www.forbes.com/global/2003/0526/030.html [cit. 15.5.2010 ]. 

http://www.forbes.com/global/2003/0526/030.html
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Podobně analyticky ne příliš vhodným je další index vyjadřující v několika formách 

tzv. Tax Freedom Day (den daňové svobody). V zásadě se jedná o velmi dobře 

uchopitelný ukazatel, který je poměrně často medializován. V obecné rovině 

vyjadřuje, jak dlouho v roce od jeho začátku pracuje průměrný občan pro stát, a to buď 

ve formě vybraných daní (den daňové svobody je určen jako podíl inkasovaných daní 

na čistém národním důchodu násobeno počtem dní v roce) nebo ve formě veřejných 

výdajů (podíl veřejných výdajů na HDP násobeno počtem dní v roce).  

Je pochopitelné, že tyto dva základní způsoby měření dne daňové svobody vedou 

 k podobným výsledkům pouze v případě, že v dané zemi není významný deficit 

veřejných rozpočtů. V případě, že existuje markantní saldo veřejných rozpočtů, 

ukazuje první z ukazatelů opravdu den daňové svobody a druhý ukazatel spíše den 

svobody od veřejných výdajů.42 V USA se zmíněný den vypočítává na základě prvního 

způsobu, v České republice s využitím druhé varianty. Dnem daňové svobody v roce 

2009 podle Tax Foundation je pro USA 99. den (9. duben) a např. v České republice je 

podle Liberálního institutu43 tímto dnem 13. červen. 

Využívání dne daňové svobody je kritizováno hned z několika důvodů. V prvé řadě 

by měl uvedený ukazatel popisovat daňové zatížení průměrného občana (takto je 

většinou interpretován), ale tento index je výrazně nadhodnocen z důvodů zahrnutí 

vysokopříjmových skupin. Na druhé straně zmíněný ukazatel bývá často interpretován 

tak, že do dosažení dne daňové svobody pracuje občan pro stát a po něm pro sebe. 

Avšak ve skutečnosti občan může pracovat pro sebe, pouze existuje jistá větší míra 

redistribuce.  

2.2.1 Daňová kvóta a měření daňového zatížení 

Vhodnějším ukazatelem pro sofistikovanější analýzy je tzv. daňová kvóta, která 

v nejjednodušší podobě vyjadřuje podíl daňových výnosů k nominálnímu HDP 

                                                 

42
  Blíže pojednává o dni daňové svobody washingtonská Tax Foundation na svých webových 

stránkách http://www.taxfoundation.org/taxfreedomday/ [cit. 15.5.2010 ]. 

43
  http://libinst.cz/komentare.php?id=558&highlight=deň%20daňové%20svobody [cit. 25.5.2010 ]. 

http://www.taxfoundation.org/taxfreedomday/
http://libinst.cz/komentare.php?id=558&highlight=deň%20daňové%20svobody
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v procentech. Jedná se o makroekonomický ukazatel, který v zásadě nevypovídá 

o daňovém zatížení dílčího ekonomického aktéra, ale vzhledem k tomu, že konečným 

nositelem daní je jednotlivec, může se s jistým zjednodušením využít k měření daňové 

zátěže. Ve skutečnosti však daňová kvóta vyjadřuje to, jaká část HDP je 

přerozdělována prostřednictvím veřejných rozpočtů. Zmíněné je však aproximativního 

charakteru, neboť v důsledku jiných faktorů (zejména deficitního financování) může 

být přerozdělování vyšší, než uvádí daňová kvóta jako taková. 

I když má daňová kvóta, jak bude uvedeno dále, množství nevýhod, přesto se 

vzhledem k výrazné odlišnosti daňových systémů stává asi nejkomplexnějším 

a nejvyužívanějším ukazatelem. Daňová kvóta, a tedy i přerozdělení HDP 

prostřednictvím veřejných rozpočtů, se za posledních 100 let ve většině států přibližně 

ztrojnásobila. 

Kategorizace daňové kvóty je spíše empirickou než teoretickou záležitostí. 

Nejvhodnějším se jeví členění dle metodologie OECD.
44

 Nejčastěji se používá 

vymezení daňové kvóty a složené daňové kvóty, popř. rozbor daňové kvóty podle typu 

daně. V zásadě se jedná o to, jestli zahrnujeme do čitatele výnosy z úzce nebo široce 

definované daně. Úzce definovanou daní rozumíme ty odvody splňující znaky daně 

(viz předchozí subkapitola), které mají termín „daň“ v názvu. Široce definovanou daní 

pak máme na mysli také odvod, který sice nemusí být daní dle názvu, ale splňuje 

daňové znaky (např. odvody na sociální a zdravotní pojištění). Jednoduchou daňovou 

kvótou jsou podle tohoto vymezení daňové výnosy k HDP a složenou daňovou kvótou 

pak výnosy z daní a sociálního a zdravotního pojištění ve vztahu k HDP. S výše 

uvedeným souvisí také vymezení daňové kvóty podle typu daně, nejčastěji na daňovou 

kvótu týkající se přímých daní a daňovou kvótu reflektující nepřímé daně v metodice 

OECD jde o „taxes on income and profits as a percentage of GDP“ a o „taxes on 

goods and services as a percentage of GDP“). 

                                                 

44
  OECD Revenue Statistics 1965–2007. 
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Dalším možným členěním je vymezení daňové kvóty podle typu ekonomické 

aktivity, tedy určení zda daňový výběr postihuje práci, kapitál nebo spotřebu. Tento 

daňový výnos je pak vztažen k HDP v %. 

Důležitým kategorizačním faktorem bude obecně otázka, která část veřejného 

sektoru je příjemcem vybrané daně, což determinuje alternativní vymezení daňové 

kvóty. Daňová kvóta podle typu subkategorie veřejného sektoru pak může být chápána 

jako ukazatel pro centrální, popř. územně-samosprávnou úroveň (u federativně 

uspořádaných států lze dále rozlišit národní a federální úroveň). 

Daňová kvóta má obecně základní výhodu ve své komplexnosti a jednoduchosti, 

a tudíž dobré komparovatelnosti. Odpadá zde také problém zjednodušování 

a modelových předpokladů, jak je tomu např. u alternativních agregátů (viz 

subkapitola 2.2.4). 

Základní nevýhody se odvíjejí od principu samotné konstrukce. Jak již bylo 

uvedeno, daňová kvóta spíše než velikost daňového zatížení určuje část HDP, která je 

přerozdělována prostřednictvím daní. 

Vyšší daňová kvóta může znamenat zlepšení efektivnosti výběru daní a ne např. 

zvýšení daňového zatížení. Naopak ve smyslu Lafferovy křivky
45

 je vysoce 

pravděpodobné, že nižší daňové zatížení se může projevit v eliminaci daňových úniků 

a zvýšení daňové kvóty. 

Daňová kvóta také nezahrnuje daňové výdaje, náklady vládní regulace 

a nezohledňuje nárůst veřejného dluhu (viz např. možné problémy současného Řecka). 

Existují také problémy s časovým zpožděním mezi skutečnou daňovou povinností 

a skutečnou platbou daní. 

                                                 

45
  Ta ukazuje vztah průměrné míry zdanění v ekonomice a daňových příjmů do státního rozpočtu 

a potažmo její vliv na podněty k práci, úsporám, investování a na výkonnost ekonomiky. Podstatou 

je, že snížení průměrné míry zdanění v určité situaci (je-li příliš vysoké zdanění) povede ke zvýšení 

daňových výnosů. 



 
34 

V současném globalizovaném světě také může nižší efektivní daňové zatížení (např. 

nižší nominální sazby) přilákat daňovou bázi z okolí, což daňovou kvótu jako 

aproximaci daňového zatížení diskvalifikuje. 

Zmínit je také třeba poměrový údaj ve jmenovateli – HDP – metodologické rozdíly, 

zahrnutí nezjištěné ekonomiky apod. 

2.2.2 Daňový mix a daňová struktura 

Struktura daní, tzv. daňový mix, může být hodnocena prostřednictvím podílu 

jednotlivých daní nebo skupiny daní (přímé versus nepřímé) na daňové kvótě či na 

celkovém daňovém výběru. Nejčastěji se vymezuje relace přímých daní a nepřímých 

daní, ale také vliv jednotlivých daní uvnitř dané skupiny. V rámci metodiky Eurostatu, 

která využívá systém národního účetnictví ESA 1995, zahrnujeme do přímých daní 

následující položky
46

: 

[1] osobní důchodové daně (PIT) (kódy d51a a d51c1), 

[2] korporátní důchodové daně (CIT) (kódy d51b, d51c2), 

[3] jiné daně z příjmu a kapitálu – např. daně z výher a loterií, daně za licence, 

daně z kapitálových transferů apod. (kódy d51c3, d51d, d51e, d59, d91 a další). 

Pokud jde o nepřímé daně, jedná se o následující kategorie: 

[1] DPH (kód d211),  

[2] spotřební daně (kódy d214a, d2122c), 

[3] jiné daně na produkci – např. ekologické daně, určitý typ daní z půdy apod. (kód d29). 

Na závěr je nutno zmínit také ekonomické daně – příspěvky na sociální 

zabezpečení: 

[1] příspěvky placené zaměstnavatelem (kód d6111), 

                                                 

46
  Blíže viz Taxation Trends in the European Union 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-09-001/EN/KS-DU-09-001-EN.PDF 

[cit. 15.5.2010 ]. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-09-001/EN/KS-DU-09-001-EN.PDF
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[2] příspěvky placené zaměstnancem (kód d6112),  

[3] příspěvky nezaměstnaných a sebezaměstnaných (kód d6113). 

Z hlediska metodiky OECD lze konstatovat, že je využívána podobná daňová 

struktura, byť s některými výhradami souvisejícími s poněkud odlišným daňovým 

systémem u mimoevropských členů OECD (např. neexistence DPH v USA 

a využívání daně z obratu). 

Mezi přímé daně patří: 

[1000] daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů (zahrnuje zejména kategorii 

[1100] – daně jednotlivců, kategorii [1200] – daně korporací a kategorii 

[1300] – ostatní), 

[2000] příspěvky na sociální zabezpečení (skládá se ze subčástí [2100] – příspěvků 

placených zaměstnavatelem, dále pak [2200] – příspěvků placených 

zaměstnancem, kategorie [2300] – příspěvky sebezaměstnaných 

a nezaměstnaných apod.), 

[3000] daně z mezd a pracovních sil, 

[4000] daně majetkové (zahrnují daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí 

[4300], daně z nemovitostí [4100] atd.). 

Nepřímými daněmi jsou: 

[5000] daně ze zboží a služeb (hlavními položkami z hlediska výnosové 

významnosti jsou DPH, daň z obratu [5110] a speciální (spotřební) daně – 

[5120]). 

2.2.3 Implicitní daňové sazby 

Výše uvedené nedostatky využití ukazatele typu daňové kvóty se pokouší odstranit 

alternativní ukazatele daňového zatížení, např. ukazatel implicitní daňové sazby. 

Jedná se o zajímavou alternativu k daňové kvótě, a tudíž o index s využitelnou 

přidanou hodnotou. Tato skupina indexů je velmi často využívaná v rámci 
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komparistiky v Evropské unii. Implicitní daňové sazby nevztahují daňové inkaso 

k HDP jako základu, ale ke komoditám a činnostem, kterých se příslušné daně 

dotýkají (zatěžují).  

V podstatě se tedy jedná o analýzu dopadu daní na ekonomické aktivity dle jejich 

funkce (spotřeba, práce, kapitál). Implicitní daňové sazby tak vyjadřují skutečné neboli 

efektivní daňové zatížení. Nevýhodou ukazatele tohoto typu je, že neříká nic 

o skutečné daňové incidenci, zejména s ohledem na dopad mezi jednotlivými sektory 

(spotřeba, práce, kapitál) a je základním způsobem determinován působením nabídky 

a poptávky, resp. faktory ovlivňujícími daňovou incidenci (elasticita nabídky, 

poptávky, otevřenost ekonomiky, faktor času, popř. tržní struktura). Jedním příkladem 

za všechny může být poměrně častá situace, kde firmy zvyšují prodejní ceny v reakci 

na zvyšování korporátní daně. Zákonnou incidencí mělo být zvýšení daňového 

břemene u důchodu nebo kapitálu, avšak skutečný dopad je na sektor spotřeby 

(částečný nebo úplný). I když implicitní daňové sazby nemohou brát výše uvedené 

v úvahu, jsou dobrým nástrojem při komparaci daňového zatížení.  

Např. implicitní daňová sazba na spotřebu se určuje na základě podílu inkasa daní 

ze spotřeby (DPH, spotřební daně, clo apod.) k celkové konečné spotřebě domácností, 

implicitní daňová sazba na práci je podílem daní z práce a veřejnoprávního pojištění 

(placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem) k celkovým nákladům práce 

a implicitní daňová sazba z kapitálu je pak podílem výnosů z kapitálových daní 

v poměru ke všem potenciálním zdanitelným kapitálovým a firemním důchodům. 

Eurostat dále rozlišuje implicitní daňovou sazbu na kapitál podle položek, které do 

jejího stanovení zahrnuje: 

[1]  ITR na kapitál, 

[2]  ITR na korporátní příjmy, 

[3]  ITR na kapitálové a obchodní příjmy domácností a samozaměstnavatelů. 

První skupina zahrnuje položky druhé a třetí skupiny. Druhá skupina se, jak již 

z názvu vyplývá, dotýká efektivního daňového zatížení příjmů (zisků) korporací 

a zahrnuje zejména korporátní daně důchodové (v ČR je to daň z příjmů právnických 
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osob), daně z rozděleného zisku (dividendy), resp. daně z úroků či z pronájmu půdy 

přijaté finančními a nefinančními korporacemi. Poslední, třetí, skupina zahrnuje 

kapitálové a obchodní příjmy osob samostatně výdělečně činných a domácností. Jedná 

se např. o osobní důchodové daně placené samozaměstnavateli, daně z úroků 

domácností, příjmy z pronájmu apod. 

Obecně lze říci, že výhody i nevýhody daňové kvóty lze přiměřeně vztáhnout i na 

implicitní daňové sazby. 

2.2.4 Další způsoby měření daňového zatížení 

V této subkapitole bude rozebrána jedna možná alternativa k daňové kvótě 

a implicitním daňovým sazbám47, a tou je index daňového zatížení WTI (World 

Taxation Index), který je konstruován na základě tvrdých i měkkých dat. Tento index 

a jeho konstrukce jsou detailně popsány v práci Kotlána a Kaštana48. Rozbor se týká 

vzorku 30 zemí OECD a Slovinska (dále jen OECD). 

V zásadě se jedná o analýzu daňové struktury, realizovanou ve dvou relativně 

nezávislých fázích. V první fázi byla vytvořena daňová struktura zahrnující 

nejdůležitější relevantní daně, a to zejména z hlediska daňové výnosnosti. Ta 

vycházela z výše popsané klasifikace OECD a doplňkově Eurostatu. Celkové daňové 

zatížení v dané zemi bylo rozčleněno do šesti základních kategorií tak, jak je ukázáno 

v následující tabulce (2.1). 

                                                 

47
  V současnosti existují také další možné varianty měření daňového zatížení, jako je např. na základě 

měkkých i tvrdých dat konstruovaný Index daňového útlaku 

(http://www.concurrencefiscale.ch/papers/IC-Bessard-Tax-Index.pdf [cit. 15.6.2010 ]), který 

zahrnuje nejen daňovou kvótu, sazby daní či veřejné zadlužení, ale také kvalitu vlády. Zajímavé 

jsou alternativy, které zohledňuji i další části daňové legislativy než jen nominální daňové sazby 

a používají se k modelovému výpočtu efektivní daňové sazby či sazby průměrné (např. 

DEVEREUX, GRIFFITH, 2003). 

48
  KOTLÁN, KAŠTAN (2010). 

http://www.concurrencefiscale.ch/papers/IC-Bessard-Tax-Index.pdf
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Dále bylo v této první fázi zjišťováno formou dotazníkového šetření u významných 

daňových odborníků v jednotlivých zemích OECD
49

, jakou váhu dávají jednotlivým 

typům výše uvedených daní v jejich daňovém systému tak, aby byla při konstrukci 

indexu WTI nalezena optimální relace každé z daní.  

Tabulka 2.1: Struktura daňového zatížení v rámci WTI 

[1] Osobní důchodová daň – PIT (dle metodiky OECD – [1100]) 

[2] Korporátní důchodová daň – CIT (dle metodiky OECD – [1200]) 

[3] Příspěvky na sociální zabezpečení – SOS (dle metodiky OECD – [2000]) 

[4] Daň z přidané hodnoty, popř. obratová daň – VAT (dle metodiky OECD – 

[5110]) 

[5]  Jiné daně na spotřebu – DCO (dle metodiky OECD – [5120]) 

[6]  Majetkové daně – PRO (dle metodiky OECD – [4000]) 

Zdroj: Kotlán, Kaštan (2010), vlastní úprava 

Jednotlivé hlavní kategorie (daně) byly dále rozčleněny a každá zahrnovala 4–5 

subkategorií. Tyto subkategorie byly postaveny na tvrdých datech. Následující tabulka 

ukazuje čtyři vybrané skupiny daní, jež budou analyzovány také v empirické části této 

studie.
50

 

U jednotlivých daní byla rozebírána vždy zákonná daňová sazba (u DPH i snížená), 

u důchodových daní pak také administrativní náročnost. Obecně lze říci, že mimo výše 

uvedených se u PIT jeví velmi důležitou zejména míra daňové progresivity, u CIT 

                                                 

49
  Toto šetření bylo také dvoufázové. Nejprve byli osloveni významní vědci podle počtu publikací 

(patřící do TOP 10) v rámci databáze REPEC (http://www.repec.org/ [cit. 15.6.2010]), aby 

doporučili 5 nejvýznamnějších odborníků zabývajících se daňovou problematikou v jejich zemi. Ti 

pak v následující fázi oslovování odpovídali na souhrnný dotazník, ve kterém se zjišťovala mimo 

jiné váha jednotlivých typů daní tak, jak je uvedeno v tabulce (2.1). Bližší informace k dotazníku 

i jeho vzor lze nalézt v publikaci KOTLÁNA a KAŠTANA (2010). 

50
  Zbývající dvě skupiny daní (DCO, PRO) nebyly v době odevzdání této práce k dispozici. 

http://www.repec.org/
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znehodnocení a odpisy, které symbolizují nákladovou stranu podnikání, a u daně typu 

VAT je to registrační povinnost, zejména výše, od které je nutno platit DPH 

a minimální období, na které je plátcovství DPH registrováno. 

U odvodů na sociální zabezpečení (SOS) jsou rozlišovány tři skupiny – odvody 

placené zaměstnavatelem, zaměstnancem a odvody osob samostatně výdělečně 

činných (OSVČ), resp. nezaměstnaných. 

Tabulka 2.2: Vybrané skupiny daní v rámci WTI 

typ daně ukazatel  

PIT zákonná sazba 

 míra progresivity 

 slevy a odpočty na dani 

 uplatňování ztrát (v podnikání) 

 administrativní náročnost 

CIT zákonná sazba 

 znehodnocení a odpisy 

 daňové pobídky 

 uplatňování ztrát 

 administrativní náročnost 

VAT základní sazba 

 snížená sazba 

 registrační povinnost 

 výjimky 

SOS odvody zaměstnavatelů 

 odvody zaměstnanců 

 odvody OSVČ a nezaměstnaných 

Zdroj: Kotlán, Kaštan (2010), vlastní úprava 



 
40 

2.3 Integrace zdanění a daňové struktury do růstových modelů 

Chceme-li analyzovat vliv zdanění – prostřednictvím daňové kvóty, popř. jiných 

způsobů měření daňového zatížení – na životní úroveň a ekonomickou výkonnost, jeví 

se nezbytným využití teorií růstu. Růstové teorie jsou základním kamenem soudobé 

makroekonomie, jež vysvětluje vliv klíčových proměnných na dlouhodobý růst 

výstupu na obyvatele.  

2.3.1 Teorie ekonomického růstu 

Vzhledem k tomu, že analýza v dalších kapitolách tvořících nosnou část práce, 

využívá právě růstových modelů, zejména neoklasických a nových teorií růstu, bude 

v této části věnován prostor jejich vstupnímu vymezení
51

. 

Pokud pomineme klasické přístupy k ekonomickému růstu, lze první teorie růstu 

datovat do první poloviny 20. století, kdy keynesiánští ekonomové Harrod
52

 a Domar
53

 

vycházeli při zdůvodňování ekonomického růstu z principu působení akcelerátoru, 

resp. multiplikátoru. Vzhledem k obdobným závěrům bývá přístup Harrodův 

i Domarův vysvětlován společně v rámci dynamizované keynesiánské teorie. 

Implikací Harrodova modelu je, že ekonomika může dosahovat rovnovážného 

dlouhodobého ekonomického růstu
54

, avšak tato rovnováha je výrazně nestabilní 

z důvodu vychýlených očekávání investorů
55

. Navíc může suboptimální růst pracovní 

síly vést k nezaměstnanosti. Harrod předpokládal pouze to, že existují mechanismy, 

                                                 

51
  V následujícím textu budou rozebrány pouze neoklasické modely a nové teorie růstu z důvodu 

jejich využití při další analýze. Tato kapitola si neklade za cíl popsat genezi růstových teorií. 

52
  HARROD (1939). 

53
  DOMAR (1946). 

54
  Ten je podmíněn tzv. zaručeným tempem růstu závisejícím na míře úspor a kapitálové vybavenosti 

výroby. 

55
  Investoři totiž např. očekávají vyšší ekonomický růst, než je podmíněn tzv. zaručeným tempem 

růstu (daným mírou úspor a kapitálovou náročností výroby). Pokud očekávají skutečný růst vyšší 

než je zaručený, investují více a ekonomika se díky působení multiplikátoru a akcelerátoru dostává 

výrazně nad zaručený (potenciální) růst. V opačném případě, kdy investují méně, se dostává do 

výrazné recesní mezery. 
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které způsobují nestabilitu. Postkeynesiánsky zaměření ekonomové (Kaldor
56

 

a Kahn
57

) předpokládají, že lze nalézt také mechanismy, které obnovují rovnováhu 

přes změnu míry úspor a dlouhodobý ekonomický růst je pak pravděpodobnější. 

Neoklasický model růstu 

Přibližně ve stejném období, kdy postkeynesiánci rozvíjeli Harrodův model, přišli 

neoklasikové58 v čele se Solowem59 a Swanem60 s relativně novým pohledem na teorii 

růstu.61 Solow vychází z Harrodova modelu, i když ho podstatně modifikuje. Oproti 

původnímu záměru rozšířit Harrodův model o možnost vzájemné substituce práce 

a kapitálu se ze Solowova modelu vyvinula poměrně nová teorie růstu, která se stala, 

více či méně, východiskem empirických výzkumů dalších čtyřiceti let. Solow 

kritizoval závěry Harrodova modelu především z pohledu jeho vyhlídek na vyvážený 

dlouhodobý ekonomický růst. Nevylučoval, že může dojít ke krátkodobé nerovnováze 

Harrodova typu, avšak domníval se, že dojde-li např. k suboptimálnímu zvýšení růstu 

obyvatelstva, nemusí nutně dojít k růstu nezaměstnanosti. Relativní nedostatek 

kapitálu ve vztahu k nové pracovní síle povede k substituování kapitálu prací, čímž se 

zmenší poměr kapitálové vybavenosti výroby k, zaručené tempo růstu vzroste 

a vyrovná se tak přirozenému tempu růstu. Ekonomika se bude vyvíjet směrem k nové 

rovnováze a katastrofické scénáře Harroda či Domara se nepotvrdí. 

                                                 

56
  KALDOR (1962). 

57
  KAHN (1959). 

58
  Nazvat R. Solowa a T. Swana neoklasiky je velmi diskutabilní. Spíše je lze považovat za 

představitele neoklasické syntézy. V dalším textu se však přidržíme standardního označení 

Solowova modelu pojmem neoklasický model, především z důvodu, že používá neoklasickou 

produkční funkci a předpokládá plnou zaměstnanost a flexibilní mzdy.  

59
  SOLOW (1956).  

60
  SWAN (1956). 

61
  I když R. Solow a T. Swan vyvinuli model téměř nezávisle na sobě, přesto bývá v literatuře 

zabývající se problematikou růstu označován jako Solowův model. 
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Neoklasickou produkční funkci můžeme vyjádřit v absolutním tvaru tak, jak to 

ukazuje rovnice (2.1), nebo, a to je případ Solowova modelu, ve vztahu k efektivní 

jednotce práce (rovnice 2.2): 

 Y=F(K, AL) (2.1) 

  (2.2) 

V rovnicích vyjadřuje K akumulaci kapitálu, AL velikost pracovní síly a její 

produktivitu (kvalitu), Y velikost výstupu, y výstup na jednotku efektivní práce 

a k velikost kapitálu na jednotku efektivní práce (dále také poměr kapitál-práce). 

Rovnice (2.2) bývá nazývána intenzitní produkční funkcí.  

Z důvodu klesajícího mezního produktu kapitálu se každá ekonomika dříve či 

později dostane do stavu, kdy výstup na pracovníka už nemůže dále růst.62 Tato 

situace, kdy dodatečná jednotka kapitálu na pracovníka nemá žádný efekt na výstup, se 

nazývá stálý stav. Stálý stav a možnosti jeho dosažení jsou klíčovým přínosem 

Solowova modelu. Další zvýšení akumulace kapitálu (tedy další investice) budou mít 

smysl pouze tehdy, pokud je třeba vybavit dalšího pracovníka (tzn. pokud roste 

pracovní síla tempem n) či pokud roste technický pokrok (g), který rozšíří práci. 

K umožnění realizace technického pokroku je nutno zvýšit akumulaci kapitálu. 

Posledním případem, kdy mají investice smysl, je, když slouží jako náhrada 

znehodnoceného kapitálu. Znamená-li míra amortizace znehodnocení kapitálu (), 

potom by o tuto část měla vzrůst akumulace kapitálu. 

Vyjádřeme změnu kapitálové akumulace na pracovníka (k), tedy investice na 

pracovníka (i) následující rovnicí: 

  (2.3) 

                                                 

62
  Při neexistenci technického pokroku. 

 kfy
AL

K
f

AL

Y
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Z rovnice (2.3) vyplývá, že změna kapitálové akumulace na pracovníka (k) závisí 

na míře úspor s a velikosti produktu na pracovníka f(k(t)) (závislého na produkční 

funkci). Změna akumulace kapitálu na pracovníka, která je determinována výše 

popsanými faktory, je snížena o tempo růstu pracovní síly (n), tempo růstu technologie 

(g) a míru amortizace () násobené velikostí akumulovaného kapitálu na pracovníka 

(k(t)) . 

Podle Solowa ekonomika konverguje ke stálému stavu, tedy k=0. Upravíme-li 

rovnici (2.3), získáme bod stálého stavu vyjádřený následujícím vztahem: 

  (2.4) 

V rovnici (2.4) už nejsou veličiny s indexem času t, jak tomu bylo v rovnici (2.3), 

protože stálý stav je situace, kdy je časové hledisko nepodstatné a jednotlivé veličiny 

lze ceteris paribus považovat za dlouhodobě konstantní. Stejně je znázorněno dosažení 

stálého stavu v grafu 2.1 (viz Příloha 2). Graf (2.1), podobně jako rovnice (2.4), 

ukazuje, jakým způsobem je dosaženo stálého stavu. Ve stálém stavu se skutečné 

investice rovnají udržovacím investicím, tedy úspory a potažmo i investice zajišťují, 

že vybavenost pracovníka kapitálem neklesá. Podíváme-li se na to, proč je stálý stav 

v bodě k
*
, zjistíme, že žádná jiná situace není možná z důvodu působení 

automatických vyrovnávacích mechanismů, které uvedou ekonomiku vždy do stálého 

stavu. 

Pokud jsou skutečné investice na pracovníka větší, než by odpovídalo udržovacím 

investicím na pracovníka, tedy akumulace kapitálu na pracovníka je menší, než by 

odpovídalo stálému stavu (k k
*
), potom je ekonomika nucena zvýšit vybavenost 

pracovníka prací (k se zvyšuje), aby byla vyráběna optimální velikost produkce na 

pracovníka. Dostatečně vysoký mezní produkt z kapitálu, a tedy i mezní výnosy 

z kapitálu, nutí investory k dalším investicím. Tato situace však nemůže pokračovat 

donekonečna. Nachází-li se ekonomika v situaci, kdy jsou udržovací investice na 

pracovníka větší než skutečné investice na pracovníka a akumulace kapitálu na 

pracovníka je větší, než by odpovídalo stálému stavu (kk
*
), potom začne docházet 

  ** .kδgn)s.f(k 
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k „záporným“ investicím na pracovníka, protože vybavenost pracovníka kapitálem je 

příliš velká, a tedy i odpisy jsou příliš velké. Konečnou situací může tedy být pouze 

stálý stav, kdy nedochází k žádným tlakům na změnu vybavenosti pracovníka 

kapitálem a z toho vyplývajícím tlakům na investice. Jak bylo výše řečeno, ekonomika 

každé země směřuje do stálého stavu bez ohledu na to, na jaké výchozí úrovni se 

nacházela. 

Využijeme-li konkrétně nejjednodušší tvar exponenciální produkční Cobbovy- 

-Douglasovy funkce
63

 (viz rovnice 2.5) a upravíme ho na základě rovnice (2.2) a (2.3), 

získáme konkrétní vyjádření velikosti kapitálu na pracovníka ve stálém stavu a stejně 

tak velikosti výstupu na pracovníka ve stálém stavu. 

  (2.5) 

  (2.6) 

  (2.7) 

V předchozím textu bylo uvedeno, že ekonomika se automaticky přesunuje do 

stálého stavu. Opustíme-li však v úvodu definovaný předpoklad konstantní míry úspor, 

potom s různou mírou úspor budou existovat i různé stálé stavy.  

Pokud analyzujeme, jaký má změna (např. zvýšení) míry úspor vliv na velikost 

sledovaných veličin a na stálý stav v ekonomice, zjistíme, že zvýšení míry úspor 

znamená, že křivka skutečných investic na pracovníka se posune směrem nahoru, jak 

je to zachyceno v grafu 2.3 (viz Příloha 2). Ekonomika se dočasně ocitne mimo stálý 

stav, protože skutečné investice na pracovníka budou dočasně vyšší než udržovací 

investice na pracovníka. Kapitál na pracovníka se bude dočasně zvyšovat a výstup na 

pracovníka poroste, také dočasně, tempem větším, než je tempo růstu technického 

                                                 

63
  V této rovnici vyjadřuje  elasticitu výstupu vzhledem ke kapitálu na efektivního pracovníka. 

ky 
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pokroku. Působením mechanismů, které byly popsány v předchozím textu, se 

ekonomika dostane do nového stálého stavu (k2). Výsledkem nového stálého stavu je 

zvýšená úroveň produktu na pracovníka, ale nezměněné tempo růstu produktu na 

pracovníka. Zvýšení míry úspor má tedy úrovňový efekt, ale nemá efekt růstový (viz 

graf 2.3).  

Jak bylo uvedeno výše, změnou míry úspor lze zajistit různé stálé stavy ekonomiky. 

Podívejme se tedy, který z těchto stálých stavů lze považovat za optimální. 

Předpokládejme, že spotřeba na pracovníka (c) je dána následující rovnicí 

keynesiánského typu: 

  (2.8) 

Ve stálém stavu je pak spotřeba na pracovníka popsaná rovnicí (2.9): 

  (2.9) 

Graf 2.4 (viz Příloha 2) ukazuje, že nejoptimálnější je stálý stav (kG), kdy se sklon 

produkční funkce (MPK) rovná sklonu přímky udržovacích investic64 (viz rovnice 

2.10). Vzhledem k tomu, že mezní produkt kapitálu je derivací funkce f(k) podle k, 

není problém ho zjistit. Tvůrci hospodářské politiky by měli ovlivňovat míru úspor 

takovým způsobem, aby bylo optimálního stálého stavu (stálého stavu, kdy je 

maximalizovaná spotřeba) dosaženo.  

  (2.10) 

V rovnici (2.10) je  derivací produkční funkce podle k.  

Předpokládáme-li, že vlastníci kapitálu dostávají svůj mezní produkt, potom reálná 

úroková míra r ve stálém stavu odpovídající zlatému pravidlu musí odpovídat součtu 

tempa růstu pracovní síly, technického pokroku a míry odepisování. Jedině v tomto 
                                                 

64
  Pokud je toho dosaženo, je splněno tzv. Solowovo zlaté pravidlo. 

iyc 
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případě nebude docházet k nadměrným, resp. malým úsporám. Je ale třeba uvědomit si 

jeden problém.  

Například zvýšení míry úspor z důvodu zajištění stálého stavu, který odpovídá 

zlatému pravidlu, musí nutně, z důvodu platnosti keynesiánského vztahu s+c=1, vést 

ke krátkodobému snížení míry spotřeby, a tedy ke krátkodobému snížení životní 

úrovně. Zvýšení spotřeby v delším časovém horizontu, ke kterému dojde v důsledku 

vyšší úrovně důchodu, tak nemusí být společensky přijatelné. A tak politici uvažující 

v krátkodobém „volebním“ horizontu nemusí být ochotni vyměnit současnou vysokou 

spotřebu za ještě vyšší spotřebu v budoucnosti. 

Jaké jsou tedy závěry Solowova modelu? První z nich lze spatřovat již v tom, že 

odmítl Harrodovu hypotézu o vnitřní nestabilitě kapitalismu
65

 a nabídl hypotézu 

vzájemné nahraditelnosti kapitálu a práce. Solowův model však nelze považovat pouze 

za teorii růstu, ale i za teorii rovnováhy a konvergence. Díváme-li se na neoklasický 

model z pohledu teorie růstu, nalezneme několik odpovědí týkajících se determinant 

růstu. Už jen fakt, že podle Solowa je stabilní dlouhodobý růst možný, je potěšující. Za 

zdroj ekonomického růstu považuje neoklasický model růst akumulace kapitálu, i když 

růst způsobený vlivem tohoto výrobního faktoru je pouze dočasný.
66

 Každá země se 

dříve či později dostane do stálého stavu, kdy vlivem klesajícího mezního produktu 

(výnosu) kapitálu přestane být investování výhodné. Investice jsou nutné pouze 

z důvodu nahrazení znehodnoceného kapitálu, vybavení nové pracovní síly kapitálem 

a z důvodu umožnění realizace technického pokroku. Podle Solowa, dostane-li se 

ekonomika jednou do stálého stavu, jsou jiné než udržovací investice 

kontraproduktivní. Snižují současnou spotřebu, ale nevedou k akcelerovanému růstu 

spotřeby budoucí. Díváme-li se na výstup z pohledu ekonomického růstu na 

pracovníka, potom je klíčovým (a jediným) faktorem, který tento umožňuje ve stálém 

stavu, technický pokrok. Zde se již dostáváme k závažné výtce neoklasickému modelu. 

                                                 

65
  Uvědomíme-li si, že dobou vzniku Harrodovy studie byla třicátá léta, tedy období, kdy se většina 

zemí „léčila“ z následků Velké hospodářské krize, nelze se jeho pesimismu vůbec divit. 

66
  Teorie akumulace kapitálu jsou popsány např. v pracích CHAMPERNOWNEHO (1953) nebo 

SOLOWA (1955). 
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Technický pokrok, resp. tempo jeho růstu je zde exogenní veličinou a model ho 

žádným způsobem nevysvětluje.
67

 Hledáme-li tedy konzistentní teorii růstu, musíme 

se pokusit endogenizovat tempo růstu technického pokroku a tempo růstu populace.
68

 

Nové teorie růstu 

Jako nové teorie růstu bývají označovány přístupy k dlouhodobému růstu od druhé 

poloviny 80. let 20. století. Zpočátku se nové teorie růstu pokoušely vhodně doplnit 

neoklasický model. Později se však staly samostatnými teoriemi růstu založenými na 

nových základech formování makroekonomických veličin. 

Podíváme-li se nejdříve na teorie rozšiřující Solowův model, je třeba zmínit přístup 

Lucase69 a Romera70. První přístup se snažil vysvětlit, proč by hodnoty kapitálového 

koeficientu měly být vyšší (a konvergence ke stálému stavu pomalejší), než 

předpokládal Solow. Zdůvodnění lze nalézt v redefinici pojmu kapitál, do kterého 

zahrneme kromě fyzického kapitálu i kapitál lidský, což zvýší hodnotu kapitálového 

koeficientu. Jak uvádí např. Čihák a Holub71, na základě empirických výzkumů v USA 

lze vysledovat, že téměř 2/3 důchodu na pracovníka lze přisoudit vzdělání. Srovnáme- 

-li to s odhadem kapitálového koeficientu, zahrnujeme-li do kapitálu pouze kapitál 

fyzický (=0,33), dostaneme po zahrnutí lidského kapitálu kapitálový koeficient ve 

výši 0,6–0,8, což je podstatně více. Konvergence ke stálému stavu se tak výrazně 

zpomalí. 

Druhý přístup vychází v podstatě z hypotézy existence externalit spojených 

s rozvojem výrobních faktorů (kapitálu a práce). Romer předpokládal, že rozvoj 

                                                 

67
  Teorie technického pokroku, resp. jeho úloha v teoriích růstu je popsána v pracích 

ROBINSONOVÉ (1938), SOLOWA (1959), UZAWY (1961), FELLNERA (1961), PHELPSE 

(1963), HICKSE (1963) nebo KENNEDYHO (1964). 

68
  Vzhledem k tomu, že nejdůležitější je v teorii růstu zkoumání růstu výstupu na pracovníka, který je 

ve stálém stavu podmíněn růstem technického pokroku, většina modelů se snaží endogenizovat 

především technický pokrok. 

69
  LUCAS (1988). 

70
  ROMER (1986). 

71
  ČIHÁK, HOLUB (2000). 
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kapitálové akumulace se pozitivně pojí s technickým pokrokem a negativně s velikostí 

pracovní síly.  

Mezi modely, které navazují na neoklasický přístup, ale uvolňují předpoklad 

klesajícího mezního produktu kapitálu, patří tzv. AK modely. Vychází se z toho, že 

empirie nepotvrdila klesající mezní produkt z lidského kapitálu (spíše naopak), který je 

považován za významnou součást šířeji definovaného kapitálu. Z výše uvedeného pak 

vyplývá existence „nového“ typu produkční funkce intenzitního typu: 

  (2.11) 

V rovnici (2.11) vyjadřuje A konstantní mezní produkt kapitálu a k velikost široce 

definovaného kapitálu na efektivního pracovníka.  

Připomeňme si rovnici vyjadřující vývoj investic, tedy změnu kapitálové zásoby ze 

Solowova modelu: 

                               (2.12) 

Dosadíme-li do rovnice (2.12) produkční funkci typu AK (2.11) a vydělíme-li jí 

(k(t)), získáme dynamiku vývoje kapitálové zásoby ():72 

  (2.13) 

Srovnejme nyní dynamiku vývoje kapitálové zásoby v neoklasickém a AK modelu. 

Graf 2.5 (viz Příloha 2) vyjadřuje neoklasický případ klesajícího mezního produktu 

kapitálu, v jehož důsledku ekonomika konverguje ke stálému stavu, ve kterém je 

tempo růstu výstupu na pracovníka determinováno pouze tempem růstu technického 

pokroku. Zvýšení míry úspor tak nemá žádný dlouhodobý vliv na ekonomický růst.  

                                                 

72
  Dále již budeme zapisovat proměnnou k pro zjednodušení bez indexu času t. 

kAy .
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Jak se ekonomika dostane do stálého stavu, tedy do bodu k, bylo popsáno 

v předchozí kapitole. Graf 2.6 (viz Příloha 2) ukazuje, jak by vypadala situace 

v případě konstantního mezního produktu kapitálu. Vzhledem k tomu, že platí rovnice 

(2.13), kapitálová dynamika () není závislá na kapitálovém koeficientu (k), podíl 

investic na akumulaci kapitálu (s.f(k)/k) tedy bude konstantní a roven součinu míry 

úspor a mezní produktivity kapitálu na pracovníka (s.A). Implikací AK modelu je tedy 

především to, že ekonomika se nepřesunuje do stálého stavu tak, jak se domníval 

Solow. Akumulace kapitálu pak má dlouhodobý vliv na ekonomický růst. Ekonomický 

růst na pracovníka neroste pouze tempem růstu technického pokroku, ale roste tempem 

větším, které je dáno mírou úspor a mezní produktivitou kapitálu. Zvýšení míry úspor 

může vést nejen k jednorázovému růstu produktu na pracovníka (jak uváděl Solow), 

ale dlouhodobě také k vyšším tempům růstu výstupu na pracovníka. Konvergence 

směrem ke stálému stavu se tak nekoná. 

Jones a Manuelli
73

 předpokládali, že produkční funkce v intenzitní podobě má 

následující tvar
74

: 

  (2.14) 

Rovnice (2.14) je kombinací neoklasické Cobbovy-Douglasovy funkce (2.5) 

a produkční funkce v AK tvaru (2.11). Z jejího tvaru vyplývá, že i závěry modelu 

budou kombinací závěrů AK modelu a Solowova modelu. Koeficienty A, B jsou větší 

než nula. Dynamiku JM modelu vyjadřuje následující rovnice: 

  (2.15) 

Z grafu 2.7 (viz Příloha 2) vyplývá, že existují klesající mezní výnosy z kapitálu, 

které se však po určité době stávají konstantními, tzn. neklesají asymptoticky k nule 

                                                 

73
  Jejich model budeme nazývat JM modelem. 

74
  Blíže viz ČIHÁK, HOLUB (2000). 
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nebo nejsou záporné. To je způsobeno tím, že široce definovaný kapitál, který 

zahrnuje kapitál lidský i fyzický, má za následek, že pokles mezního výnosu 

z fyzického kapitálu je od určité úrovně plně eliminován růstem výnosů z lidského 

kapitálu. 

Ekonomika se tak nedostává do stálého stavu, který by při dané technologii vedl 

k nulovému růstu výstupu na pracovníka, ale poroste konstantním tempem závislým na 

míře úspor a mezním produktu kapitálu. Ekonomika se bude asymptoticky tomuto 

tempu růstu přibližovat. Tento případ se pak asi nejvíce blíží empirické realitě. 

Všechny dosud popsané modely se více či méně principiálně neodchylovaly od 

neoklasického modelu. Dále popsané, tzv. R&D modely, tedy modely výzkumu 

a vývoje
75

, sledují trend reality 80. let, kdy se začínaly více prosazovat 

mikroekonomické základy makroekonomie. Tyto modely rozšířily produkční sektor 

ekonomiky o sektor „vyrábějící“ inovace. 

V zásadě lze tedy říci, že endogenizovaly technický pokrok. Ekonomika je podle 

nich charakterizována následujícími rovnicemi: 

  (2.16) 

  (2.17)  

V rovnicích vyjadřuje aL podíl pracovní síly zaměstnané ve výzkumu, A celkovou 

zásobu znalostí, K akumulaci kapitálu a L pracovní sílu. Jak je z výše uvedeného vidět, 

produkční funkce má v podstatě standardní tvar. Novinkou je však endogenizace 

technického pokroku, který je kriticky závislý na pracovní síle pracující ve výzkumu.  

2.3.2 Teorie růstu a velikost zdanění 

Kromě „standardních“ veličin typu kapitálové akumulace, velikosti pracovní síly 

a technického pokroku můžeme vysledovat i další „růstové“ proměnné. Jedná se 

                                                 

75
  Blíže viz RUSEK (1998). 

  ALaKFY L .1, 

 AagA L .
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zejména o vliv lidského kapitálu, inflace a její volatility, občanských svobod, 

finančních krizí, korupce apod.  

V neposlední řadě lze analyzovat vliv zdanění a struktury daní. V tabulce (2.3) jsou 

stručně shrnuty některé faktory determinující dlouhodobý ekonomický růst a vybrané 

studie popisující tento vztah. V praxi se často využívaným a testovaným jeví 

neoklasický model rozšířený o vliv lidského kapitálu tak, jak ho uvádí Mankiw, Romer 

a Weil (1992). Standardní neoklasické závěry v této rozšířené verzi nejsou popřeny, 

ale částečně modifikovány. Zejména se jedná o analýzu vlivu lidského kapitálu, který 

je v zásadě pozitivní, a dílčí změnu v otázce rychlosti konvergence. 

Tabulka 2.3: Faktory a zdroje dlouhodobého ekonomického růstu 

faktor 
vliv na 

DD růst 
studie zdůvodnění 

míra úspor 

míra investic 

akumulace 

kapitálu 

pozitivní SOLOW (1956) 

SWAN (1956) 

KAHN (1959) 

KALDOR (1962) 

růst míry úspor vede, prostřednictvím růstu 

investic, k růstu akumulace kapitálu a zvýšení 

dlouhodobého růstu, avšak pouze na cestě ke 

stálému stavu (viz neoklasický model růstu) 

pracovní síla pozitivní SOLOW (1956) 

SWAN (1956) 

KAHN (1959) 

KALDOR (1962) 

růst pracovní síly vede ke zvýšení kapacit 

ekonomiky a k dlouhodobému růstu ekonomiky, 

dlouhodobý růst na pracovníka pak větší 

množství pracovní síly ceteris paribus snižuje 

technický pokrok pozitivní SOLOW (1956) 

ROMER (1986) 

LUCAS (1988) 

růst technického pokroku, tzn. růst souhrnné 

produktivity výrobních faktorů, vede k vyššímu 

dlouhodobému růstu, navíc dle nových teorií 

růstu může být technický pokrok endogenizován 

vazbou na další „růstové faktory“ – práci 

a kapitál 
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faktor 
vliv na 

DD růst 
studie zdůvodnění 

lidský kapitál pozitivní MANKIW, 

ROMER, WEIL 

(1992) 

HEYLEN, 

POZZI, 

VANDEWEGE 

(2004) 

zvýšení podílu lidského kapitálu, tzn. znalostí 

a dovedností, vede k lepšímu využití stávajícího 

fyzického kapitálu a ke zvýšení produktivity 

práce a ekonomického růstu, navíc má lidský 

kapitál méně klesající mezní produkt než kapitál 

fyzický, a proto je konvergence ke stálému 

stavu pomalejší 

inflace 

volatilita inflace 

negativní MUNDELL 

(1963) 

TOBIN (1965) 

SAREL (1996) 

MOTLEY (1998) 

inflace poškozuje ekonomický růst, avšak spíše 

až od vyšších hladin (8–10 %), efekty volatility 

jsou neprůkazné 

Zdroj: vlastní úprava 

Rychlost konvergence ke stálému stavu a ekonomik k sobě navzájem se zahrnutím 

lidského kapitálu výrazně snižuje nebo se konvergence dokonce nekoná. Rámcem 

a východiskem analýz provedených v této kapitole práce bude proto výše uvedený 

růstový model. Zároveň jsou ve světle nových teorií růstu hledány dopady na 

technický pokrok. Souhrnně řečeno lze uvedené přístupy rozdělit na linii analýzy vlivu 

zdanění na míru úspor, investic a kapitálové akumulace, tedy na linii, jež má 

prorůstový efekt pouze u zemí, které ještě nedosáhly stálého stavu. Druhou variantou 

je integrace zdanění přes technický pokrok a akumulaci lidského kapitálu, což 

ovlivňuje růst i u rozvinutých ekonomik nacházejících se ve stálém stavu. Vlastní vliv 

zdanění pak můžeme do růstových teorií integrovat prostřednictvím jeho vlivu na 

jednotlivé růstové proměnné. 
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Cíle v kontextu této kapitoly práce lze rozdělit na: 

[1] Shrnutí a doplnění faktorů, jež působí z důvodu suboptimální míry zdanění 

na dlouhodobý růst prostřednictvím vlivu na míru úspor a kapitálovou 

akumulaci. Důraz bude kladen zejména na rozlišení těchto efektů u ekonomik 

nacházejících se v rozdílné fázi na cestě ke stálému stavu. 

[2] Shrnutí a doplnění faktorů, jež působí z důvodu suboptimální míry zdanění 

na dlouhodobý růst prostřednictvím vlivu na velikost lidského kapitálu.  

[3] Shrnutí a doplnění faktorů, jež působí z důvodu suboptimální míry zdanění 

na dlouhodobý růst prostřednictvím vlivu na technický pokrok. Zohledněny 

budou krátkodobé a dlouhodobé efekty změn technického pokroku z důvodu 

vysoké míry zdanění. 

2.3.3 Vliv zdanění na míru úspor a investic 

Při zkoumání vlivu zdanění na úspory a investice musíme principiálně rozlišit 

ekonomiky nacházející se blízko stálého stavu a ekonomiky, jež mají vysoký mezní 

produkt kapitálu a nacházejí se daleko od svého stálého stavu. U prvně zmíněného 

případu nemá zvyšování úspor, investic a kapitálové akumulace vliv na ekonomický 

růst, ale má pouze efekt úrovňový. Zmíněné je modifikováno pouze v případě, že 

dochází k růstu technického pokroku, pracovní síly nebo amortizaci. Zároveň zde 

mohou existovat efekty popisované novými teoriemi růstu, zejména externalit 

spojených s kapitálovou akumulací. Ve druhém případě rozvíjejících se ekonomik pak 

má zvýšení úspor a investic vždy pozitivní prorůstový efekt. 

Důležitým se jeví také faktor rozdílné míry úspor dělníků a kapitalistů76, a to zvláště 

při analýze jednotlivých typů daní. Někteří ekonomové (Kaldor77 a Kahn78) 

předpokládají, že existují různé míry úspor mezi jednotlivými skupinami 

                                                 

76
  Tyto pojmy chápejme jako rozlišení nízkopříjmových a vysokopříjmových skupin obyvatelstva. 

77
  KALDOR (1962). 

78
  KAHN (1959). 
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ekonomických aktérů. K odlišnosti dochází v důsledku toho, že existují dvě rozdílné 

společenské třídy, které mají odlišný sklon spořit: kapitalisté a dělníci. Označíme-li 

podíl dělníků na národním důchodu , podíl kapitalistů (1–), sd jako míru úspor 

dělníků a sw jako míru úspor kapitalistů, potom lze celkovou míru úspor definovat 

rovnicí (2.18):  

 s =  . sd + (1 – ) . sw (2.18)  

Je pak rozdíl, jestli je stejný jednotkový příjem zdaněn např. progresivně ve vyšší 

sazbě u „kapitalistů“ nebo v sazbě nižší u „dělníků“.  

Konkrétně ovlivňuje v základní rovině vysoká míra zdanění tvorbu investic, protože 

nižší zisk po zdanění neumožňuje tento dále reinvestovat. Na druhé straně může vyšší 

zatížení přímými daněmi motivovat ekonomické aktéry ke zvýšeným investicím, 

protože tyto tvoří nákladovou položku, a tudíž snižují daňový základ. Lze tak 

konstatovat, že vyšší míra zdanění
79

 bude nejspíše dlouhodobě snižovat investice 

a ekonomický růst
80

 s tím, že tento kanál je poměrně jasný u nepřímých daní
81

 

a poněkud sporný u daní přímých. 

Druhým faktorem, který lze u investic a úspor vysledovat, je vliv vysokého zdanění 

na investiční schopnost a míru úspor domácností. Vysoké mezní zdanění způsobuje 

snižování disponibilního důchodu a míry úspor. To se přes snížení míry investic 

projeví v negativním vlivu na dlouhodobý ekonomický růst. Vliv daňové kvóty (TQ) 

na míru úspor ilustruje graf 2.9 (viz Příloha 2). 

                                                 

79
  Reprezentovaná vyšší daňovou kvótou. 

80
  HALL, JORGENSON (1967). 

81
  Ty zvyšují cenu statků a služeb, a tím daňový základ a možný reinvestovaný zisk do investicí. 
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2.3.4 Vliv zdanění na velikost lidského kapitálu 

Jak již bylo řečeno v předchozích subkapitolách, zahrnutím lidského kapitálu
82

 do 

růstových modelů se modifikují závěry původního neoklasického modelu, který 

presumuje dosažení stálého stavu a konvergenci ekonomik. Lidský kapitál z důvodu 

rostoucího mezního produktu způsobuje, že investice do vzdělání a zvyšování odborné 

kvalifikace jsou účinné i u rozvinutých ekonomik nacházejících se ve stálém stavu. 

Analýzou vlivu zdanění na dlouhodobý ekonomický růst se zabývali např. Trostel
83

 

nebo Heckman a kol.
84

 Vyšší míra zdanění snižuje růst nabídky práce, vede 

k preferenci volnočasových aktiv, a tím snižuje dlouhodobý ekonomický růst, avšak ne 

nutně ekonomický růst na pracovníka, který zkoumáme. Tato distorze pak může být 

využita např. ke vzdělávání se a zvyšování lidského kapitálu. Pravděpodobnější však 

bude ztráta pracovních návyků a s tím spojený pokles lidského kapitálu. Výsledný 

efekt bude nejspíše protirůstový. Navíc vysoké zdanění práce může vést ke snížení 

zaměstnanosti v sektorech s vyšší produktivitou práce, tedy v sektorech ekonomiky 

vyžadujících vyšší úroveň lidského kapitálu a zvýšení zaměstnanosti v segmentech 

s nízkou produktivitou práce. Růstové efekty jsou pak negativní.
85

 

Progresivní daňová sazba
86

 u daně z příjmu fyzických osob navíc negativní efekty 

zdanění na lidský kapitál, a tudíž i na dlouhodobý ekonomický růst, prohlubuje. Jak 

uvádí Koester a Kormendi
87

 nebo Heckman
88

, vyšší daňová sazba u vyšších příjmů 

vede ke snížení návratnosti investice do lidského kapitálu a k eliminaci preference do 

něj investovat. Daňová progresivita pak snižuje akumulaci lidského kapitálu 

a dlouhodobý ekonomický růst. 

                                                 

82
  Ten nejčastěji aproximujeme podílem minimálně středoškolsky vzdělaného obyvatelstva na 

celkové pracovní síle. 

83
  TROSTEL (1993). 

84
  HECKMAN (1998). 

85
  ENGEN, SKINNER (1992). 

86
  Situace, kdy jsou vyšší příjmy zdaněny větší daňovou sazbou. 

87
  KOESTER, KORMENDI (1989). 

88
  HECKMAN (1998). 
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2.3.5 Vliv zdanění na technický pokrok 

Vliv zdanění na technický pokrok můžeme zkoumat z mnoha hledisek. Analyzujeme-li 

krátkodobé hledisko z pohledu neoklasické teorie, zjistíme, že zvýšení tempa růstu 

technického pokroku snižuje ceteris paribus míru výstupu na pracovníka89 ve stálém 

stavu. To je způsobeno tím, že předpokládáme exogenní technický pokrok, který 

rozšiřuje práci. Výstup na pracovníka je dán rovnicí y = Y / A . L. Přírůstek 

technického pokroku má stejný „negativní“ efekt jako přírůstek pracovní síly. Stávající 

akumulace kapitálu nestačí na realizaci technického pokroku (viz graf 2.10 v Příloze 

2). Při dané míře úspor dojde k posunu do bodu k2, kde je akumulace kapitálu na 

pracovníka nižší. Míra výstupu na pracovníka se sice dočasně sníží, ale vzhledem 

k tomu, že v bodě k2 je mezní produkt kapitálu vyšší, než bylo při původním tempu 

růstu technického pokroku, dojde také ke zvýšení tempa růstu výstupu na pracovníka.  

Z dlouhodobého hlediska se pak ekonomika bude přesunovat k novému stálému 

stavu, který je charakterizován vyšší úrovní výstupu na pracovníka a vyšším tempem 

růstu výstupu na pracovníka, který je dán tempem růstu technického pokroku (viz graf 

2.11 v Příloze 2). Zvýšení tempa růstu technického pokroku je pak dlouhodobě 

jednoznačně pozitivní. 

Pochopitelné je také zakomponování technického pokroku do růstových teorií ve 

smyslu nových teorií růstu. Tento přístup vychází v podstatě z hypotézy existence 

externalit spojených s kapitálovou akumulací. Existenci externalit lze vysvětlit na 

základě toho, že část prospěchu plynoucí z akumulace kapitálu nepřipadá vlastníkům 

kapitálu, ale ve formě pozitivních externalit celé společnosti. 

Vše je zdůvodňováno tím, že s akumulací kapitálu je spojena i akumulace znalostí 

a dovedností zvyšujících technický pokrok (který je tím částečně endogenizován). 

Technický pokrok tak pozitivně závisí na kapitálové akumulaci a země, které se 

nacházejí blíže stálému stavu a mají tudíž kapitálovou akumulaci vyšší, dosahují 

většího technického pokroku a většího ekonomického růstu. Technický pokrok podle 

                                                 

89
  Tím se rozumí na efektivního pracovníka. 
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Romera závisí také na velikosti pracovní síly. Pracovní síla má však v tomto případě 

negativní externality, protože převažuje spíše tendence najímat relativně levnou 

pracovní sílu, než investovat do technologie. Matematicky lze výše uvedené 

formalizovat následující rovnicí: 

  (2.19) 

V rovnici (2.19) vyjadřuje A technický pokrok, který závisí pozitivně na velikosti 

akumulace kapitálu a negativně na velikosti pracovní síly. Empirické odhady se 

rozcházejí v kvantitativním posouzení vlivu externalit. Obecně se však soudí, že jejich 

vliv je poměrně malý. Všechny kanály, jimiž působí zdanění na akumulaci kapitálu či 

pracovní sílu, pak bezesporu mohou ovlivnit i technický pokrok, který je kapitálovou 

akumulací nebo substitucí výrobních faktorů determinován. Zmíněné pak rozšiřuje 

uvedené závěry o další konsekvence, např. o vliv zdanění i ve stálém stavu. 

Využijeme-li analýzu mikroekonomického chování ekonomických subjektů v R&D 

modelech, definujeme další z determinant technického pokroku. Existuje-li dokonalá 

konkurence, snaha firem dosáhnout alespoň dočasně ekonomického zisku je motivuje 

k provádění inovací, které snižují náklady, popř. vedou k uvedení nového výrobku na 

trh. Snaha udržet si tento ekonomický zisk vede firmy k dalším inovacím. Protože 

empirie nepotvrdila klesající mezní výnos z inovací (spíše naopak) a jelikož 

akumulace znalostí (které jsou nezbytné k provádění inovací) probíhá ve zrychlené 

míře,
90

 mohou ekonomiky udržovat dlouhodobě vysoké tempo růstu. Mnohé země 

tedy nemusí vzájemně konvergovat. Vzhledem k platnosti Hecksherova-Ohlinova 

teorému
91

 se budou relativně vyspělé země, které jsou dostatečně vybaveny 

potřebnými znalostmi, soustředit na ty aktivity, pro něž jsou lépe vybaveny, tedy na 

inovace.  

Při analýze vlivu zdanění na technický pokrok zjistíme, že vyšší daňová kvóta může 

vést k demotivaci a snížení mezního produktu práce. Vycházíme-li z neoklasicky 
                                                 

90
  Je empiricky potvrzeno, že čím větší je zásoba znalostí, tím lehčí je nabýt dodatečné jednotky.  

91
  Země se bude soustředit na výrobu těch statků, pro které je lépe vybavena výrobními faktory.  

),().,( LKFLKAY 



 
58 

definovaného technického pokroku jako souhrnné produktivity výrobních faktorů, 

dochází přes snížení technického pokroku k poklesu dynamiky ekonomického růstu.
92

 

Harberger
93

 přichází se zajímavou myšlenkou, že vyšší míra zdanění ovlivňuje 

negativně technický pokrok, protože je-li více zdaněn sektor s vysokou produktivitou, 

dochází k přesunu investic do sektoru s nízkou produktivitou. Logickým se pak jeví 

zdaňování tržního segmentu s nízkou produktivitou práce. 

2.4 Dvojí ekonomické zdanění 

V této subkapitole budou rozebrány systémy zdaňování korporací, protože právě 

problematika dvojího ekonomického zdanění, která se v systematice zdaňování 

korporací odráží, může být jedním z možných prvků daňové reformy v České 

republice.  

Analyzujeme-li tedy zdanění korporací, zjistíme, že v zásadě můžeme nalézt 

několik variant dle stupně integrace korporátní a důchodové daně. 

Integralistické pojetí firemní daně je postaveno na kritice ekonomického dvojího 

zdanění, kdy je ve skutečnosti nejprve zdaněn příjem (zisk) na úrovni firmy, a poté 

ještě rozdělený zisk na úrovni poplatníka (fyzické osoby), a to buď jako daň 

z dividendy (rozděleného zisku) nebo ve formě daně z příjmu fyzických osob.  

Jeden předmět daně je tak zdaněn z právního hlediska u dvou subjektů (nejedná se 

o právní dvojí zdanění), a  jde tedy o dvojí ekonomické zdanění. Absolutistické pojetí 

však dvojí zdanění podporuje, neboť vychází z premisy, že firmy jsou samostatnou 

právní jednotkou s vlastními rozhodovacími procesy, jež využívají veřejné služby a za 

zmíněné platí daně. 

V obecné rovině existuje množství systémů zdanění korporací a jejich zisku na 

úrovni akcionářů, resp. na úrovni firmy. Cnossen
94

 rozlišuje několik typů integrace 

                                                 

92
  ENGEN, SKINNER (1996). 

93
  HARBERGER (1962). 

94
  CNOSSEN (1993). 
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korporátního a osobního daňového systému. Jedná se o nulovou integraci, částečnou 

integraci a plnou integraci (viz graf 2.12). 

Graf 2.12: Typy integrace korporátní a osobní daně 

 

Zdroj: Cnossen (1993), vlastní úprava 

Nulová integrace, tedy tzv. klasický systém (CL) zdanění korporací, znamená, že 

dochází k ekonomickému dvojímu zdanění v plné výši. Na úrovni společnosti dochází 

k odvodu danému sazbou daně z příjmu právnických osob a rozdělený zisk je pak 

zdaněn nějakou formou daně dividendové či srážkové, a to v maximální výši. Tento 

systém je uplatňován v Evropě zejména v malých ekonomikách typu Rakouska, 

Belgie, Nizozemí nebo také v České republice. V praxi se používá také modifikovaný 

klasický systém (MCL), který, jak již název napovídá, vychází podstatou ze systému 

klasického, avšak rozdělený zisk (např. dividendy) je zdaněn preferenční daňovou 

sazbou na úrovni společníků nebo akcionářů. Tato nižší daňová sazba pak zvýhodňuje 

rozdělený zisk oproti ostatním typům kapitálových příjmů (např. úrokové výnosy). 

Tento systém se využívá v Evropě např. v Dánsku či Španělsku a je rozšířen také ve 

dvou nejvyspělejších světových ekonomikách – USA a Japonsku. 

V případě částečné integrace dochází k dílčí eliminaci ekonomického dvojího 

zdanění, a to formou zápočtu buď na úrovni firmy, nebo na úrovni osoby. Na úrovni 

firmy hovoříme o systému odpočtu dividend a o systému dělené sazby (split-rate). 

U odpočtu dividend (CD) se jedná o odpočet daně placené z rozděleného zisku, a to 

z daňového základu korporace. Uvedený systém není příliš obvyklý a v současnosti 
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není využíván v žádné zemi OECD. V případě dělené sazby (SR) je rozdílně zdaňován 

rozdělený a nerozdělený zisk s tím, že rozdělený zisk je zdaňován vyšší sazbou než 

zisk nerozdělený zůstávající na úrovni firmy. Ani tento systém není příliš využíván 

a v rámci OECD byl uplatňován naposledy v Polsku v roce 2002 a v Německu v roce 

2000. 

Častěji využívaným se jeví systém zápočtu na úrovni osoby. V zásadě existuje 

možnost imputačního režimu a systému rozvrhového. Imputační systém má podobu 

plné nebo částečné imputace. Plná imputace (FI) umožňuje na úrovni osoby (např. 

akcionáře) plné započtení daně ze zisku firmy. V rámci OECD uplatňuje tento systém 

Austrálie, Nový Zéland a Mexiko. V případě částečné imputace (PI) je pak princip 

podobný, pouze s výhradou dílčího započtení daně ze zisku firem. Uvedené zdanění 

korporací je uplatňováno v Kanadě či Koreji, ale v Evropě není v současnosti příliš 

obvyklé (v rámci OECD je využíváno pouze ve Velké Británii). 

Rozvrhový systém (PIN) umožňuje situaci, kdy je pouze část dividend zdaňována 

jako zdanitelný příjem na úrovni akcionářů. Tento přístup je využíván ve Finsku, 

Francii, Itálii či Lucembursku. 

Do systému plné integrace můžeme zařadit např. Slovensko (do roku 2008 také 

Řecko), které eliminovalo zdanění dividend úplně, a neexistuje tak zde jiné zdanění 

zisků korporací než pouze na úrovni firmy. Ekonomické dvojí zdanění je zcela 

odstraněno (NST). 

Zkoumáme-li vývoj systému zdanění korporací v zemích OECD od roku 2000 po 

současnost, zjistíme, že téměř polovina států neuplatňuje integraci personální 

a korporátní daně a podrobuje korporace i akcionáře či společníky plnému 

ekonomickému dvojímu zdanění
95

, tzn. tentýž předmět daně je zdaněn u dvou 

subjektů. V čase lze však vysledovat změnu proporce, a to od standardního klasického 

systému k jeho modifikované verzi, kdy státy využívají zvýhodněné preferenční sazby 

pro dividendový příjem oproti jiným typům kapitálových příjmů (např. úrokový 

                                                 

95
  Pro úplnost je třeba dodat, že problémem na úrovni zejména mezinárodního práva je tzv. právní 

dvojí zdanění, tedy zdanění stejného předmětu daně u stejného poplatníka v různých zemích. 
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výnos). Tento trend je poměrně razantní, což dokladuje i obr. (3.2). Ze všech států 

uplatňujících klasický systém pouze necelých 15 % využívalo jeho modifikovanou 

verzi v roce 2000, kdežto v roce 2008 to bylo takřka 50 % z nich. Výše uvedené 

znamená alespoň částečné zvýhodnění dividendového zisku oproti jiným kapitálovým 

výnosům, i když ekonomické dvojí zdanění zůstává zachováno. 

Graf 2.13: Vývoj klasického systému zdanění v zemích OECD 

 

Zdroj: OECD, vlastní úprava 

Zajímavý je vývoj systému částečné integrace, tedy imputačního systému, jež je 

postaven na principu plného nebo částečného započtení zaplacené firemní daně na 

úrovni osoby, resp. principu zdanění části dividend v rozvrhové integraci. Počet zemí, 

které využívaly plnou imputaci, klesl od roku 2000 na méně než polovinu a systém 

částečné imputace se v čase příliš neměnil. Od roku 2003 docházelo ke zvýšení počtu 

zemí využívajících rozvrhový systém. To dokládá, že mnoho členů OECD preferuje 

omezení dvojího ekonomického zdanění, ale použité metody se dost radikálně mění. 

Minoritními se jeví další alternativy zdanění, a to např. eliminace zdanění rozděleného 

zisku na Slovensku. 
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Graf 2.14: Vývoj neklasického systému zdanění v zemích OECD 

 

Zdroj: OECD, vlastní úprava 

Pokud srovnáváme tři krajní systémové přístupy, tedy nulovou, plnou a částečnou 

integraci, zjišťujeme, že plná integrace se v zemích OECD až na výjimky neuplatňuje 

a částečná integrace spolu s nulovou integrací mají dlouhodobě vyvážené pozice, tzn. 

přibližně polovina zemí využívá klasický systém (byť, zejména v poslední době, s jeho 

modifikacemi) a druhá polovina států preferuje především částečnou imputaci a nový 

trend rozvrhového systému. Rozvrhový systém zdaňování části dividend byl v roce 

2000 využíván pouze v Lucembursku, zatímco v současnosti zmíněný princip využívá 

20 % nejvyspělejších zemí světa (OECD). V zemích EU12 se jeví nejvyužívanějším 

klasický systém zdanění, a to jak mezi původními, tak mezi novými členy. Pouze ve 

třech zemích je využíván klasický systém ve své modifikované podobě, stejně tak 

systém plné integrace
96

. Rozvrhový systém je uplatňován pouze ve čtyřech zemích 

EU15. 

                                                 

96
  Od roku 2009 je systém plné integrace využíván již pouze ve dvou zemích, a to v Lotyšsku a na 

Slovensku. 
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Tabulka 2.4: Systémy zdanění korporací v OECD 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CL 13 11 12 11 9 8 8 7 8 

MCL 2 2 0 2 3 4 5 7 7 

CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

FI 7 6 7 7 6 4 3 3 3 

PI 4 7 5 4 4 4 4 3 3 

PIN 1 2 3 4 5 7 6 6 5 

NST 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

OTH 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Pozn.: OTH – jiné typy daňových systémů. 

Zdroj: OECD, vlastní výpočty 

Vymezení jednotlivých daňových systémů však není možné chápat příliš striktně. 

Pouze mezi členy EU existují tři země, jejichž systémy zdanění korporací nelze zařadit 

pod žádnou z uvedených kategorií. Jedná se o Estonsko, Maďarsko a Portugalsko.  

Graf 2.15: Systémy zdanění korporací v zemích EU v letech 2000 až 2008 

 

Pozn.: OTH – jiné typy daňových systémů. 

Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2008, vlastní úprava 
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2.5 Dílčí shrnutí 

Cílem této kapitoly je vymezení základů daňové teorie potřebných k empirické části 

práce. Nejprve jsou shrnuty obecné názory na roli státu v ekonomice a veřejného 

sektoru či daní vůbec. Diskutovány jsou argumenty liberálů i intervencionistů. 

Ekonomičtí liberálové se domnívají, že vládní a netržní selhání jsou výrazným 

determinantem případné maximalistické úlohy státu v ekonomice. Intervencionisté pak 

doporučují výraznější státní zásahy do ekonomiky, a to i formou zvýšeného daňového 

zatížení. 

Oba krajní přístupy se shodují na tom, že určitá míra existence veřejného sektoru 

a daňového výběru je nutná. Zůstává však otázka optimální míry daňového zatížení. 

Vztah daňového zatížení a daňových příjmů do veřejných rozpočtů zkoumá tzv. 

Lafferova křivka. Ta presumuje, že zvýšení míry daňového zatížení nad rozumnou 

hranici bude kontraproduktivní a povede dokonce ke snížení příjmů do veřejných 

rozpočtů. To je způsobeno ztrátou motivace k práci, daňovými úniky a růstem šedé 

ekonomiky. 

V další části této kapitoly jsou vymezeny daně a jejich funkce. Vzhledem k tomu, 

že česká právní úprava pojem „daň“ nedefinuje, jeví se nezbytnou analýza základních 

znaků daně, která tuto odlišuje od jiných poplatků a plateb. Jedná se o princip 

zákonnosti, nedobrovolnosti, nenávratnosti a neekvivalence. 

Dále jsou popsány jednotlivé funkce daní, prostřednictvím kterých ovlivňují 

rozhodování ekonomických aktérů. Především je zmíněna funkce alokační 

a redistribuční. Obšírnější prostor je věnován stabilizační funkci daní a fiskální 

politiky. 

Klasifikace daní je záležitostí relativně rozsáhlou. Existuje celá řada kritérií. Mezi 

nejpoužívanější řadíme kritérium vazby na důchod poplatníka. Hovoříme o daních 

přímých a daních nepřímých.  Další kritéria zohledňují subjekt, objekt či daňový 

základ daně, resp. dopady na tržní mechanismus. V empirických pracích se velmi 

často využívá metodiky OECD, která člení daně a další platby do šesti kategorií 

a dalších subkategorií se svébytným číselným označením. V rámci Evropské unie je 
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klíčovou metodika a statistika Eurostatu, která vychází ze systému národních účtů 

ESA 1995. 

Významnou součástí této kapitoly je vymezení jednotlivých způsobů daňového 

zatížení. Rozebrány jsou zejména výhody a nevýhody daňové kvóty, implicitních 

daňových sazeb a vlastního konstruovaného indexu daňového zatížení (WTI) 

postaveného na měkkých i tvrdých datech. 

Neméně důležitá je analýza vztahu daňového zatížení a ekonomické úrovně měřené 

ekonomickým růstem na pracovníka. Toto je diskutováno na základě rozšířeného 

neoklasického modelu růstu a nových teorií růstu. Další část této kapitoly tvoří 

integrace zdanění do růstových teorií. 

Detailněji řečeno, dosavadní přístupy k předmětu práce jsou datovány do 

padesátých a šedesátých let, resp. do přelomu osmdesátých (neoklasický model růstu) 

a devadesátých let (nové teorie růstu) 20. století. Přibližně ve stejném období, kdy 

postkeynesiánci (Kaldor a Kahn) rozvíjeli Harrodův a Domarův keynesiánský model, 

přišli neoklasikové v čele se Solowem a Swanem s relativně novým pohledem na teorii 

růstu. Ve svém dnes již klasickém díle vychází Solow z Harrodova modelu, i když ho 

podstatně modifikuje. Oproti původnímu záměru rozšířit Harrodův model o možnost 

vzájemné substituce práce a kapitálu se ze Solowova modelu vyvinula poměrně nová 

teorie růstu, která se stala východiskem empirických výzkumů v dalších čtyřiceti 

letech. Tento neoklasický model růstu byl v následujících letech více či méně 

modifikován a rozšířen o další „růstové“ faktory, zejména o lidský kapitál.  

Paralelně se začaly rozvíjet také alternativy v podobě „nových teorií růstu“, které se 

snažily především endogenizovat technický pokrok. Podíváme-li se na teorie 

rozšiřující Solowův model, je třeba zmínit přístup Lucase a Romera. První přístup se 

snažil vysvětlit, proč by hodnoty kapitálového koeficientu měly být vyšší 

(a konvergence ke stálému stavu pomalejší), než předpokládal Solow. Zdůvodnění lze 

nalézt v redefinici pojmu kapitál, do kterého zahrneme kromě fyzického kapitálu 

i kapitál lidský, což zvýší hodnotu kapitálového koeficientu. Druhý přístup vychází 
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v podstatě z hypotézy existence externalit spojených s rozvojem výrobních faktorů 

(kapitálu a práce).  

Dále byl analyzován vliv zdanění na ekonomický růst, a to prostřednictvím kanálu 

investičního, resp. přes míru úspor (např. Hall a Jorgenson), dále pak jeho vliv na 

technický pokrok (např. Harberger) a velikost lidského kapitálu (Heckman). Byly 

hledány faktory, které působí z důvodu vysokého zdanění pozitivně i negativně. 

Na závěr kapitoly byly rozebrány přístupy ke zdanění korporací, zejména s ohledem 

na existenci či neexistenci ekonomického dvojího zdanění. Popsán byl také vývoj 

změn ve zdaňování korporací za poslední období s cílem poskytnout základ analýzám 

provedených v dalších kapitolách. 
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3 Daňové zatížení a daňová struktura ve vybraných zemích 

OECD a EU  

V souladu s přístupy Barroa a Sala-i-Martina
97

 bude rozebrána skupina homogenních 

zemí, tedy ekonomik s podobnými institucionálními parametry, produkční funkcí 

apod. Kritériem homogenity bude zejména členství v OECD a EU. Vzhledem 

k dobrým a jednotným datovým zdrojům u těchto zemí lze také předpokládat 

přijatelnou komparovatelnost. Tato skupina zemí bude navíc rozdělena na další dílčí 

kategorie relativně více homogenních zemí, a to i s ohledem na dostupnost dat a délku 

časových řad.   

Bude tedy provedena komparace všech zemí OECD98, a to zejména u ukazatele 

daňové kvóty a indexu WTI (World Tax Index), dále pak komparace jednotlivých 

dílčích skupin zemí, které jsou členy Evropské unie a zároveň členy OECD (u nich se 

dá předpokládat kumulativně vysoký stupeň homogenity a dostatečná vyspělost). 

Jedná se především o skupiny původních členů Evropské unie (země EU1599). Dále 

pak o země z kategorie EU5100.  

                                                 

97
  BARRO, SALA-I-MARTIN (1995). 

98
  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zahrnuje 30 rozvinutých 

ekonomik světa a byla založena v roce 1960 (podpis smlouvy). V současnosti se jedná o přijetí 

dalších zemí, jako je Slovinsko, Estonsko, Chile, Izrael a Rusko. Nyní je členem OECD: Austrálie, 

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, 

Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA, Velká 

Británie.   

99
  Jedná se o 15 „původních“ členů EU (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, 

Dánsko, Irsko, Velká Británie, Portugalsko, Španělsko, Řecko, Finsko, Rakousko, Švédsko), kteří 

tvořili Unii do rozšíření v roce 2004. Tyto země jsou vysoce homogenním vzorkem a navíc mají 

dostatečně dlouhou a relativně přesnou datovou základnu. 

100
  Zahrnuje homogenní země Visegrádské skupiny, jež vstoupily do EU po jejím rozšíření v roce 

2004. Jedná se o Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko (kritériem zařazení do výběru 

je, že země je členem EU a současně členem OECD). Tato skupina reprezentantů bývalých 

tranzitivních ekonomik je v některých případech také doplněna o Slovinsko (velmi 

pravděpodobného adepta na vstup do OECD v nejbližším termínu a člena Eurozóny, který má 

nejvyšší HDP na obyvatele z nových členských zemí a je z tohoto pohledu nejúspěšnější zemí). 
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Na závěr bude v ekonometrické analýze rozebrán vzorek skupiny zemí G7
101

. 

U ukazatele implicitní daňové sazby a daňové kvóty bude analýza provedena pro 

všech 27 současných členů Evropské unie EU27102 a ve vhodných případech i Norska, 

resp. pro dílčí skupiny zemí EU15, EU12103, EU5.  

Budou tedy rozebrány tři základní typy indexů (daňová kvóta, implicitní daňová 

sazba, index WTI) s tím, že daňová kvóta bude rozebírána pro všechny země OECD 

i EU, implicitní daňová sazba pouze pro země EU27, popř. Norsko (z důvodu 

nedostatku komparovatelných dat mimo EU) a index WTI pouze pro OECD (z důvodu 

nedostatku komparovatelných dat mimo OECD). 

3.1 Daňové zatížení a daňová kvóta 

Jedním z hlavních ukazatelů daňového zatížení je poměr daňových výnosů 

k některému z agregátů k měření produkce nebo národního důchodu. Nejčastěji bývá 

využíván podíl daňových výnosů k HDP v procentech – daňová kvóta. I když má tento 

ukazatel množství nevýhod (viz předchozí kapitola), je jedním z možných indexů 

daňového zatížení. Na rozdíl od dále popsané implicitní daňové sazby umožňuje 

věrohodně srovnávat i mimoevropské země a je tak vhodný např. pro analýzu zemí 

OECD. 

V následujícím textu bude popsána struktura a vývoj daňové kvóty v zemích OECD 

a doplňkově také situace pro všechny země Evropské unie. Tento postup je zvolen ze 

dvou důvodů. Prvním z nich je, že pro země OECD nejsou k dispozici věrohodná 

a komparovatelná data ve stejné struktuře, jako je tomu u dat zpracovaných 

Eurostatem. Druhým důvodem je podobná struktura vlastní ekonometrické analýzy 
                                                 

101
  Zahrnuje sedm nejvyspělejších ekonomik světa: USA, Japonsko, Kanadu, Velkou Británii, 

Německo, Francii a Itálii. 

102
  Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Dánsko, Irsko, Velká Británie, 

Portugalsko, Španělsko, Řecko, Finsko, Rakousko, Švédsko (EU15) a Česká republika, Maďarsko, 

Polsko, Slovensko, Slovinsko (EU5), resp. Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Bulharsko, 

Rumunsko. 

103
  Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko. 
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provedené v následující kapitole – budou analyzovány nejprve země OECD 

a detailněji pak země Evropské unie. Data z obou zdrojů (pro OECD
104

 i pro 

Evropskou unii
105

), pokud jsou doplňkově využita, jsou u jednotlivých zemí z obou 

kategorií totožná nebo velmi blízká. 

3.1.1 Celková daňová kvóta v OECD a EU 

Složená daňová kvóta (dále jen daňová kvóta) jako elementární ukazatel míry 

daňového zatížení má dle metodiky OECD šest základních kategorií. V této kapitole 

budeme analyzovat, mimo celkové daňové kvóty, kategorie [1100], [1200], [2000], 

[5000], [5110] a [5120]. První popsanou skupinou budou daně nepřímé, uvalené na 

spotřebu (z výrobků a služeb), a to s rozdělením zejména na DPH, daň z obratu 

a spotřební daně – [5000], [5110] a [5120]. 

Dále pak přímé daně s rozčleněním na daně na práci a daně na kapitál. Daněmi, 

které zatěžují práci, jsou osobní důchodové daně a sociální odvody placené 

zaměstnancem a zaměstnavatelem – [1100] a [2000]. Daněmi z kapitálu jsou zejména 

korporátní důchodové daně a daně z rozděleného zisku – [1200].
106

  

Uvedené kategorie jsou zvoleny zejména s ohledem na daňovou strukturu v České 

republice a výnosovou významnost daní. 

Podíváme-li se na celkovou daňovou kvótu (TQ) v rámci OECD, zjistíme dvě 

základní skutečnosti. První z nich je, že největší daňové zatížení mají evropští členové 

OECD (první mimoevropská země je až na 18. místě – Nový Zéland, TQ2007 = 35,7 %) 

a nejmenší pak Mexiko (30. místo; TQ2007 = 17,9 %), Korea (28. místo; TQ2007 = 

                                                 

104
  OECD Factbook 2009 online, databáze dostupná na: 

http://titania.sourceoecd.org/vl=4335781/cl=22/nw=1/rpsv/factbook/> [cit. 15.5.2010], resp. OECD 

STAT. http://stats.oecd.org/index.aspx?r=644819 [cit. 7.6.2010]. 

105
  Taxation Trends in the European Union (2009) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en

.htm [cit. 7.6.2010]. 

106
  Další skupiny daní jsou z hlediska významnosti (zejm. výnosové) nepodstatné a nejsou předmětem 

této studie. 

http://titania.sourceoecd.org/vl=4335781/cl=22/nw=1/rpsv/factbook/
http://stats.oecd.org/index.aspx?r=644819
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
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26,5 %), USA (27. místo; TQ2007 = 28,2 %) a Japonsko (26. místo; TQ2007 = 28,3 %). 

Za zmínku stojí evropské státy – Turecko (29. místo; TQ2007 = 23,7 %) a Slovensko 

(24. místo; TQ2007 = 29,3 %). 

Druhou ze skutečností je, že v rámci členů Evropské unie jsou v čele původní 

členové EU15, zejména Dánsko (1. místo; TQ2007 = 48,6 %), Švédsko (2. místo; 

TQ2007 = 48,3 %), Belgie (3. místo; TQ2007 = 43,8 %) nebo Francie (4. místo; TQ2007 = 

43,4 %) a „nejlepší“ z nových členů EU (v OECD) je Maďarsko (10. místo; TQ2007 = 

39,5 %). 

Máme zde země, které přerozdělují formou daní téměř polovinu HDP 

(skandinávské státy) a země, u kterých je to necelá pětina (Mexiko) až čtvrtina (USA, 

Japonsko). 

Graf 3.1: Daňová kvóta (TQ) v OECD v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

 

Pozn.: legenda zkratek jednotlivých států pro tento i další grafy kapitoly (3) je uvedena v Příloze (1) 

Zdroj: vlastní výpočty, OECD 

Analyzujeme-li země EU27, tedy vč. nových členů, zjišťujeme z pochopitelných 

důvodů, že pořadí na čelních pozicích se nemění (Dánsko, Švédsko, Belgie). Proto se 

zaměříme zejména na členy EU27, kteří nejsou v OECD. Obecně lze říci, že je 

nalezneme na nejnižších příčkách. Z posledních devíti členů je šest ze skupiny nových 

členů EU (a nečlenů OECD). Nejnižší daňovou kvótu má Slovensko a Rumunsko (26– 



 
71 

–27. místo; TQ2007 = 29,4 %). Velmi nízkou daňovou kvótu má také Litva, Lotyšsko 

a Estonsko, popř. Bulharsko. Velmi zajímavou se jeví situace Slovenska, které 

daňovou kvótu výrazně snižovalo, a to z vysokých (rok 1995) cca 40 % na současných 

(rok 2007) necelých 30 %. Tomu odpovídá jeho vyšší postavení v pořadí při 

komparaci průměrných veličin (viz níže uvedený graf). 

Dalším faktorem, který stojí za zmínku, je situace Irska a Řecka, tedy zemí s velmi 

nízkou daňovou kvótou (daňová kvóta mírně nad hranicí 30 %). Je otázkou, zda lze 

velikosti daňového zatížení měřeného daňovou kvótou dávat kauzální interpretaci ve 

smyslu vlivu na dlouhodobý růst. Irsko je bezesporu zemí s relativně vysokým HDP na 

obyvatele, zatímco Řecko má tento ukazatel poměrně nízký. Nízká daňová kvóta může 

spíše signalizovat špatně nastavené přerozdělovací procesy a možné rostoucí 

zadlužení. 

Graf 3.2: Daňová kvóta (TQ) v EU27 v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

  

Zdroj: vlastní výpočty, Eurostat 

Zajímavou skutečností je např. daňové zatížení Slovenska, které patří (rok 2007) 

mezi země EU27 s nejnižší daňovou kvótou. Při srovnání s průměrem let 1995–2007 

(výše uvedené grafy) zjišťujeme, že zde došlo k poměrně významnému snížení daňové 

kvóty. 
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3.1.2 Celková daňová kvóta v České republice 

Pokud se podíváme na daňovou kvótu České republiky, zjistíme, že je tato ve srovnání 

s ostatními zeměmi OECD nadprůměrná a je v současnosti vyšší než průměr OECD 

o 3,15 p.b. S tímto údajem však nemůžeme Českou republiku příliš porovnávat, 

protože výši daňové kvóty ovlivňují i velmi nízká čísla zemí jako je Mexiko, Korea, 

Japonsko nebo USA. V komparaci s ostatními zeměmi EU27 je daňová kvóta ČR spíše 

podprůměrná (v EU27 je tato vyšší o 0,6 p.b.). Analyzujeme-li situaci zemí EU12, 

popř. EU5, zjišťujeme, že situace v tuzemsku v otázce daňového zatížení je o něco 

horší. Zejména v komparaci se zeměmi jako je Rumunsko, Bulharsko, Litva 

a Lotyšsko nevyznívá tato nejlépe. Naopak při analýze původní EU15 lze konstatovat, 

že pro ČR existuje ještě možný prostor zvyšovat celkové daňové zatížení. 

Podnětným se jeví srovnání se Slovenskem. V ČR je daňová kvóta 36,9 % a na 

Slovensku pak pouhých 29,4 %. Obecně lze ale říci, že Česká republika je v otázce 

výše daňového zatížení ve srovnatelné situaci jako ostatní země, je tedy v průměru 

EU5. 

Hlavním problémem je dynamika změny daňové kvóty. Daňové zatížení měřené 

daňovou kvótou v čase roste. V zemích OECD byla např. v roce 1965 pouhých 27,6 % 

(v průměru za léta 1965–2008 – 29,3 %) a nyní je 33,7 %. V zemích Evropské unie 

pak také rostla, snad pouze s výjimkou zemí EU15, kde se již tak dost vysoká daňová 

kvóta dále nezvyšovala. Česká republika má poměrně vysokou dynamiku nárůstu 

(1,5 p.b.), což je zejména ve srovnání s EU5 alarmující. Právě zmíněný příklad 

Slovenska uvedená fakta poměrně dobře dokresluje.  
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Tabulka 3.1: Komparace TQ v ČR, OECD a EU 

 TQ65–08 

[%] 

TQ95–07 

[%] 

TQ2007 

[%] 

 TQ
107 

[p.b.] 

CZ - 35,4 36,9 1,5 

OECD 29,3 32,8 33,7 0,9 

EU27 - 36,9 37,5 0,6 

EU15 36,03 40,1 40,1 0 

EU12 - 32,8 34,4 1,6 

EU5
108 - 35,5 35,6 0,1 

Zdroj: vlastní výpočty, data OECD, Eurostat 

Zatímco Slovensko snížilo TQ z původních (1995) poměrně vysokých hodnot 

(40,3 %) na nynějších (2007) 29,4 %, v ČR daňová kvóta mírně rostla (z 36,2 % na 

36,9 %). Česko je tak jedinou zemí z EU5, kde se průměrné daňové zatížení nesnížilo, 

ale dokonce zvýšilo. Lze se tedy domnívat, že i když zde existuje zdánlivý prostor pro 

možné zvýšení TQ směrem k EU15 nebo dokonce ke skandinávským zemím, ve 

srovnání se zeměmi OECD, popř. novými členy Evropské unie už tomu tak není. 

Řešením pro ČR nebude zvyšování TQ, ale spíše její snižování, resp. změna daňové 

struktury. 

3.1.3 Daňová kvóta na spotřebu v OECD a EU 

Daňovou kvótu na spotřebu (TQC) můžeme chápat jako výnosy z daní v poměru 

k HDP uvedené dle klasifikační metodiky OECD v kategorii [5000] “Taxes on goods 

and services”. Ty zahrnují zejména výnosy z DPH, daní z obratu (prodejních daní), 
                                                 

107
   TQC vyjadřuje rozdíl mezi TQC2007 a TQC95–07. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že 

současná TQC je vyšší než průměrná, a tudíž se daňové zatížení spotřeby zvýšilo oproti průměru. 

Je-li záporná, potom se toto snížilo. 

108
  Z důvodu nedostupnosti dat zahrnuje pouze čtyři země (Českou republiku, Slovensko, Polsko 

a Maďarsko) bez Slovinska. 



 
74 

spotřebních daní a dovozních cel. Z hlediska výnosové významnosti budou 

analyzovány DPH, obratové a spotřební daně a samozřejmě celá kategorie daní na 

zboží a služby. V rámci výše uvedené databáze jsou k dispozici data za období let 

1965–2008, i když ne pro všechny země.  

Graf 3.3: Daňová kvóta na spotřebu (TQC) v OECD v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

 

Zdroj: vlastní výpočty, OECD 

S ohledem na komparaci s dalšími ukazateli daňového zatížení (zejm. implicitními 

daňovými sazbami) bude v této kapitole analyzováno výše uvedené období, ale 

zejména perioda let 1995–2007. 

V rámci OECD mají největší daňové zatížení spotřeby evropské země, zejm. 

členové Evropské unie: Dánsko – 16,3 % (2. místo), Maďarsko – 14,3 % (3. místo) 

a Portugalsko – 13,6 % (4. místo). Z mimounijních zemí je to Island (1. místo; 

TQC2007 = 16,52 %) a Norsko (8. místo; TQC2007 = 12,3 %). Z mimoevropských zemí 

je výjimkou pouze Nový Zéland (11. místo; TQC2007 = 11,3 %) a další země mimo 

Evropu se nacházejí až na konci v pořadí jednotlivých států podle výše TQC.  

Nejnižší daňové zatížení spotřeby je v USA (30. místo; TQC2007 = 4,5 %) 

a Japonsku (29. místo; TQC2007 = 5,1 %). 

Velmi důležitou součástí analýzy je ta, jež se zabývá daňovým zatížením spotřeby 

s rozčleněním na DPH (popř. daně z obratu) a speciální (spotřební) daně. 
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Zejména v rámci zemí OECD je nutno analyzovat společně DPH a daň z obratu 

[5110], neboť jejich separace nemá valný smysl. Existují zde totiž rozdílné koncepty 

zdanění tohoto typu spotřeby. Země si většinou vybírají systém zdanění obratovou 

daní (USA) nebo pomocí DPH (Francie), resp. kombinací obou uvedených (Austrálie) 

a čistě principiálně se jedná o stejný typ daně, i když konstrukce se liší.
109

 

Graf 3.4: Daňová kvóta ve skupině [5110] v OECD v letech 1995–2007 (TQV) 

 

Zdroj: vlastní výpočty, OECD 

U tohoto typu zdanění nepřímou daní zjišťujeme podobné daňové zatížení jako 

u spotřeby obecně s tím, že tato kategorie [5110] tvoří cca polovinu až dvě třetiny 

a zbytek pak zejména spotřební daně. Nejvyšší daňové zatížení v posledním 

komparovatelném roce (2007) mají stejně jako u celkové spotřeby Island, Dánsko 

a Maďarsko, nejnižší pak USA a Japonsko. Pokud se díváme na průměrné veličiny, tak 

se pořadí na prvních a posledních místech nemění, pouze s výjimkou Islandu, který má 

vůbec nejvyšší daňové zatížení spotřeby prostřednictvím daně typu DPH. 

Zkoumáme-li korelaci vývoje v postavení u zemí zatížených spotřební daní [5120] 

ve vztahu k celkovému zatížení spotřeby zjistíme, že zde už taková průkazná vazba 

není. Typickým příkladem je Mexiko nebo Turecko. Zatímco v případě zdanění celé 

spotřeby (kategorie [5000]) se Turecko nachází se zatížením 11,3 % na 14. místě, tedy 

v zásadě uprostřed v pořadí zemí OECD (pro průměrné veličiny dokonce na 

                                                 

109
  Vycházíme tak z kategorie [5110] v rámci metodiky OECD. 
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21. místě), při rozboru skupiny spotřebních daní je Turecko v roce 2007 dokonce na 

1. místě (TQS2007 = 5,8 %) a Mexiko na 2. místě (TQS2007 = 5,7 %). 

Graf 3.5: Daňová kvóta ve skupině [5120] v OECD v letech 1995–2007 (TQS) 

 

Zdroj: vlastní výpočty, OECD 

Z hlediska dlouhodobého vývoje (tedy na základě rozboru průměrných veličin) je 

na 1. místě Mexiko, a to např. před tradičně daňově přísným Dánskem (3. místo; 

TQS2007 = 5,1 %). Na opačném konci jsou USA (30. místo; TQS2007 = 1,7 %), 

Japonsko (29. místo; TQS2007 = 2,0 %) nebo Švýcarsko (28. místo; TQS2007 = 2,1 %). 

U průměrných veličin je rozložení zemí na konci pořadí obdobné. 

Tabulka 3.2: Korelace mezi TQC a TQV  

Statistika Hodnota 

Počet pozorování 30 

c 3,02(0,54)* 

TQV 1,16 (15,2)* 

Významnost modelu (F-statistika) 231,0* 

R
2
adj 0,89 

Autokorelace (D-W statistika) 2,04 

Zdroj: vlastní výpočty 
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V poněkud sofistikovanější ekonometrické analýze (za rok 2007) zjišťujeme, že 

větší korelace mezi konečným zatížením spotřeby (TQC) a jednotlivými daněmi je 

u daní typu DPH (TQV) než u daní speciálních (spotřebních daní) (TQS). Výše 

uvedené je samozřejmě dáno také větším významem TQV obecně. Vztah mezi TQC 

a TQV prošel ekonometrickou i statistickou verifikací s velmi vysokým koeficientem 

determinace (89 %). Vazba mezi TQC a TQS je podstatně slabší a s relativně nízkým 

koeficientem determinace (34 %). 

Tabulka 3.3: Korelace mezi TQC a TQS  

Statistika Hodnota 

Počet pozorování 30 

c 5,06(3,18)* 

TQS 1,64 (3,8)* 

Významnost modelu (F-statistika) 14,45* 

R
2
adj 0,34 

Autokorelace (D-W statistika) 1,15 

Zdroj: vlastní výpočty 

Na závěr této subkapitoly se pro srovnání podívejme na situaci v EU27 s tím, že se 

zaměříme na postavení nových členů Evropské unie, nečlenů OECD. Za povšimnutí 

stojí, že vůbec největší daňové zatížení nepřímými daněmi
110

 v celé EU mají právě 

výše jmenovaní noví členové. Jedná se o Kypr (1. místo; TQC2007 = 20,0 %) 

a Bulharsko (2. místo; TQC2007 = 18,9 %) a teprve za nimi se nachází první 

z původních členů EU Dánsko (3. místo; TQC2007 = 18,0 %). 

Velmi podobná je situace u hlavní složky nepřímých daní – DPH (1. místo – 

Bulharsko a 2. místo – Kypr) 

                                                 

110
  Dle metodiky ESA 1995. 
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3.1.4 Daňová kvóta na spotřebu v České republice 

Analyzujeme-li postavení České republiky z pohledu daňového zatížení spotřeby 

prostřednictvím daňové kvóty, zjistíme, že ve srovnání s ostatními zeměmi OECD, 

resp. vybranými zeměmi Evropské unie
111

, docházíme k odlišným výsledkům. V rámci 

OECD lze situaci České republiky považovat za nadprůměrnou a její daňová kvóta je 

vyšší (to je do jisté míry způsobeno nízkým daňovým zatížením spotřeby 

u mimoevropských členů OECD – USA, Japonsko, Korea). Naopak při srovnání se 

zeměmi EU15 nebo EU5 docházíme k závěru, že zvyšovat zatížení spotřeby je ještě 

dále možné. Především v komparaci s novými členy EU jako je Maďarsko a Polsko. 

Avšak např. sousední Slovensko má daňové zatížení spotřeby ještě nižší než ČR. 

Tabulka 3.4: Komparace TQC v ČR, OECD a EU 

 TQC65–08 

[%] 

TQC95–07 

[%] 

TQC2007 

[%] 

 TQC
112 

[p.b.] 

CZ - 11,3 11,13 -0,2 

OECD 10,6 11,1 10,9 -0,2 

EU27 - - - - 

EU15 11,3 11,9 11,6 -0,30 

EU12 - - - - 

EU5
113 - 12,7 12,6 -0,1 

Zdroj: vlastní výpočty, data OECD, Eurostat 

                                                 

111
  Komparace je provedena pouze ve vztahu k EU15 a EU4, protože data k ostatním zemím EU27, 

které nejsou členy OECD, Eurostat v komparovatelné podobě nezveřejňuje. K dispozici jsou pouze 

data dotýkající se „nepřímých daní“, což však není stejná kategorie jako „daně na spotřebu“ dle 

OECD. 

112
   TQC vyjadřuje rozdíl mezi TQC2007 a TQC95–07. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že 

současná TQC je vyšší než průměrná, a tudíž se daňové zatížení spotřeby oproti průměru zvýšilo. 

Je-li záporná, potom se snížilo. 

113
  Z důvodu nedostupnosti dat zahrnuje pouze čtyři země (Českou republiku, Slovensko, Polsko 

a Maďarsko) bez Slovinska. 
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Zkoumáme-li dynamiku vývoje daňového zatížení spotřeby, zjišťujeme, že je Česká 

republika v čase dále snižuje. To je sice v souladu s trendy v OECD i EU, přesto se lze 

domnívat, že by zde z výše uvedených důvodů mohla být dynamika spíše opačná. 

Velmi důležitou se jeví také otázka struktury daňového zatížení spotřeby. 

Principiálně se v ČR tato shoduje se strukturou v komparovaných zemích s tím, že 

obecné zatížení spotřeby je v Česku, jak již bylo řečeno, ve srovnání se zeměmi OECD 

mírně nadprůměrné, avšak v evropském kontextu spíše podprůměrné. Velmi zajímavá 

je skutečnost, že při komparaci daní typu DPH (TQV) je situace podprůměrná nejen ve 

srovnání s EU, ale také s OECD. Pro zajímavost lze uvést, že se Česká republika 

nachází na 15. místě při srovnání se zeměmi EU15 + České republiky, Maďarska, 

Slovenska a Polska a za ní jsou pouze čtyři země (Velká Británie, Itálie, Španělsko 

a Lucembursko). Všichni často komparovaní členové EU5 mají zatížení spotřeby 

(2007) daní typu DPH vyšší (Maďarsko – 10,29; Polsko – 8,18). Dá se tak konstatovat, 

že zde v současnosti pořád existuje prostor zvyšovat zatížení prostřednictvím DPH, 

a to nejspíše zvyšováním snížené sazby DPH a její konvergenci k sazbě základní nebo 

eliminací osvobozených položek.  

Tabulka 3.5: Komparace TQC, TQV a TQS v ČR, OECD a EU 

 TQC2007 

[%] 

TQV2007 

[%] 

TQS2007 

[%] 

CZ 11,1 6,6 3,8 

OECD 10,9 6,7 3,5 

EU27 - - - 

EU15 11,6 7,5 3,5 

EU12 - - - 

EU5
114 12,6 7,9 4,1 

Zdroj: vlastní výpočty, data OECD, Eurostat 

                                                 

114
  Z důvodu nedostupnosti dat zahrnuje pouze čtyři země (Českou republiku, Slovensko, Polsko 

a Maďarsko) bez Slovinska. 
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V oblasti pro zákonodárce populárních speciálních (spotřebních) daní s nízkou 

cenovou elasticitou poptávky už srovnání nevyznívá natolik jednoznačně. Česká 

republika je nad průměrem OECD i EU15 a argumentem pro zvýšení tohoto typu daně 

může být pouze situace v EU5, jejíhož průměru zatím nedosahuje. ČR má toto daňové 

zatížení srovnatelné se Slovenskem, ale o dost nižší než je tomu v Polsku (TQS2007 = 

4,44 %) a Maďarsku (TQS2007 = 4,32 %). 

3.1.5 Daňová kvóta na práci v OECD a EU 

V této subkapitole bude rozebírána velikost daňové kvóty připadající na práci. Toto 

poněkud netradiční členění je zvoleno v zájmu dobré komparace měření daňového 

zatížení prostřednictvím implicitních daňových sazeb. Jak již bylo uvedeno 

v předchozích kapitolách, klasifikace OECD nerozlišuje kategorii daní vybíraných 

z práce, a proto budou využity jednotlivé subkategorie z více klasifikačních skupin. 

Jedná se o skupinu [1100] – daně osobní a skupinu [2000] – příspěvky na sociální 

zabezpečení placené zaměstnancem i zaměstnavatelem. 

Graf 3.6: Daňová kvóta na práci (TQL) v OECD v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

 

Zdroj: vlastní výpočty, OECD 

Analyzujeme-li tedy daňové zatížení práce celkově, zjistíme, že dlouhodobě (1995– 

–2007) a ani v posledním období (2007) se příliš nemění. Jak dokreslují výše uvedené 

grafy, pořadí zemí je v zásadě obdobné. Vůbec nejvyšší zatížení práce má Švédsko 
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(1. místo; TQL2007 = 27,5 %), ale také ostatní skandinávské země, jako je Dánsko 

(3. místo; TQL2007 = 26,2 %) a Finsko (4. místo; TQL2007 = 24,9 %). Velmi vysoké 

daňové zatížení práce je také v Belgii, Rakousku, Francii a Itálii. Evropští členové 

OECD se nacházejí spíše v pásmu vyššího daňového zatížení a mimoevropští na 

opačném konci, zejména Mexiko (30. místo; TQL2007 = 2,8 %), Korea (28. místo; 

TQL2007 = 9,9 %), Nový Zéland (24. místo; TQL2007 = 15,0 %) či Japonsko (23. místo; 

TQL2007 = 15,9 %).  

Výjimkou v EU je Irsko (26. místo; TQL2007 = 13,5 %) a z evropských zemí mimo 

EU Turecko (29. místo; TQL2007 = 9,2 %), jež mají poměrně nízké daňové zatížení 

práce. Zajímavým se jeví Slovensko (25. místo; TQL2007 = 14,2 %), které daňové 

zatížení práce výrazně snižuje. 

Velmi důležitá je dekompozice celkového daňového zatížení spotřeby na zákonné 

daně (TQP) a ekonomické daně (TQR), kterými jsou příspěvky na sociální 

zabezpečení. Pro první případ divergence jednotlivých složek nemusíme chodit daleko 

a postačí se podívat na příklad České republiky. Ta je na prvním místě (TQR2007 = 

16,2 %) v kategorii sociálního zabezpečení (TQR) a na 28. místě (TQR2007 = 4,3 %) 

u osobní důchodové daně (TQP). Opačným extrémem je Nový Zéland a Austrálie. 

Tyto státy jsou naopak na posledních místech u příspěvků sociálního zabezpečení a na 

předních místech v případě osobní důchodové daně.
115

 

                                                 

115
  Existuje v nich jiný systém sociálních odvodů (většinou fondový), než je tomu v zemích EU. 
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Graf 3.7: Daňová kvóta ve skupině [1100] v OECD v roce 2007 (TQP) 

 

Zdroj: vlastní výpočty, OECD 

Výše uvedené znamená rozdílný přístup jednotlivých států, pokud jde o způsob 

zdanění práce. Na první pohled by se mohlo zdát, že je v podstatě lhostejné, jakou 

podobu má systém zdanění práce, pravda je však spíše opačná. Princip výběru 

faktických (zákonných) daní (TQP) je poměrně dost odlišný od principu sociálních 

odvodů (TQR). Jedná se zejména o to, že v rámci TQP je možno lépe diverzifikovat 

zvýhodněné skupiny (např. pronatalitní politiku formou slevy na dani, politiku 

podpory bydlení odpočtem úroků z hypoték, další slevy či odpočty apod.). 

Nezanedbatelný je také signalizační efekt. Sociální odvody jsou zpravidla hrazeny 

jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem, avšak osobní daně pouze zaměstnancem.
116

 

Přesune-li se daňové zatížení práce do zákonných daní, je to z hlediska signalizačního 

jednoznačně pozitivní a nemusí se tak používat „berličky“ typu superhrubé mzdy, jako 

je tomu např. v České republice.  

Navíc osobní důchodové daně mají většinou konstrukci progresivní daně, popř. 

rovné daně, zatímco sociální pojištění má buď charakter rovné daně, nebo spíše 

progresivně-regresivní sazby, popř. progresi se stropem pojištění. 

                                                 

116
  Abstrahujeme od toho, kdo je poplatník a kdo plátce daně. 
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Graf 3.8: Daňová kvóta ve skupině [2000] v OECD v roce 2007 (TQR) 

 

Zdroj: vlastní výpočty, OECD 

Tabulka 3.6: Korelace mezi TQL a TQP  

Statistika Hodnota 

Počet pozorování 30 

c 13,81(7,57)* 

TQP 0,52(2,98)* 

Významnost modelu (F-statistika) 8,85* 

R
2
adj 0,22 

Autokorelace (D-W statistika) 0,48 

Zdroj: vlastní výpočty 

Podíváme-li se na míru korelace TQR a TQP ve vztahu k TQL, zjišťujeme, že tato 

není příliš vysoká, byť je statisticky akceptovatelná. V žádném případě se ale nedá říct, 

že by zde existoval zcela jasný koncept a vliv jedné z dekomponovaných složek, a to 

ať TQP, tak TQR, jako u případu dekompozice daňové kvóty u spotřeby a vlivu daní 

typu DPH. Obě části se pak na celkovém daňovém zatížení práce podílejí přibližně 

stejně.  
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Lze konstatovat, že z hlediska statistické verifikace nenalézáme u žádné 

z ekonometrických analýz problém. Horší je situace v otázce autokorelace, tedy 

ekonometrické verifikace. 

Tabulka 3.7: Korelace mezi TQL a TQR  

Statistika Hodnota 

Počet pozorování 30 

c 12,11 (6,59)* 

TQR 0,66 (6,58)* 

Významnost modelu (F-statistika) 14,45* 

R
2
adj 0,31 

Autokorelace (D-W statistika) 0,70 

Zdroj: vlastní výpočty 

V závěru této subkapitoly stručně rozebereme situaci v EU27 a zaměříme se 

zejména na nové členy Evropské unie. Relativně nízké daňové zatížení formou TQP 

mají Bulharsko (26. místo; TQP2007 = 3,2 %), Rumunsko (25. místo; TQP2007 = 

3,3 %), Slovensko (27. místo; TQP2007 = 2,6 %) a také Česká republika (24. místo; 

TQP2007 = 4,3 %). Země, jako je Litva (29. místo; TQP2007 = 9,2 %), Lotyšsko (17– 

–18. místo; TQP2007 = 6,1 %) a Estonsko (17–18. místo; TQP2007 = 6,1 %) se nacházejí 

spíše mírně pod průměrem EU27 a obecně lze říci, že mezi země s vysokým 

zákonným daňovým zatížením práce nováčci nepatří. 

Při rozboru ekonomického daňového zatížení práce formou TQR vidíme, že mimo 

České republiky (1. místo; TQR2007 = 16,3 %), popř. Maďarska (7. místo; TQR2007 = 

13,5 %) a Polska (12. místo; TQR2007 = 12,0 %), patří noví členové EU do 

podprůměru. Jedno z nejnižších daňových zatížení má Malta (25. místo; TQR2007 = 

5,9 %) nebo Kypr (23. místo; TQR2007 = 7,7 %). 



 
85 

3.1.6 Daňová kvóta na práci v České republice 

Česká republika má vysoké daňové zatížení práce a nachází se (rok 2007) na 10. místě 

(TQL2007 = 20,6 %) v rámci zemí OECD. Má také vůbec nejvyšší zatížení práce 

v rámci EU5, tedy v rámci srovnatelných zemí. V komparaci s novými členy EU12, 

stejně jako s průměrem v OECD, lze konstatovat, že je zatížení práce relativně vysoké. 

Pouze při srovnání s původními členy Evropské unie EU15 lze říci, že se Česká 

republika nachází ještě na hladině s poměrně nízkým daňovým zatížením. 

Tabulka 3.8: Komparace TQL v ČR, OECD a EU 

 TQL65–08 

[%] 

TQL95–07 

[%] 

TQL2007 

[%] 

 TQL
117 

[p.b.] 

CZ - 20,5 20,6 0,1 

OECD 17,8 18,2 18,2 0 

EU27 - 20,0 19,2 -0,8 

EU15 20,7 21,3 21,5 0,2 

EU12 - 19,8 18,2 -1,6 

EU5 - 18,6 18,1 -0,5 

Zdroj: vlastní výpočty, data OECD, Eurostat 

Z hlediska analýzy dynamiky vývoje zatížení práce může postulovat, že toto sice 

v zásadě téměř neroste, přesto ale není v souladu s trendy ve srovnatelných zemích 

zejména EU12 nebo EU5. V těchto zemích daňové zatížení práce relativně výrazně 

klesá. Příkladem může být Slovensko, které v podstatě začalo na srovnatelném základě 

spolu s ČR, ale nyní má zatížení práce o 30 % nižší (TQL2007 = 14,2 %). 

                                                 

117
   TQC vyjadřuje rozdíl mezi TQL2007 a TQL95–07. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že 

současná TQL je vyšší než průměrná, a tudíž se daňové zatížení spotřeby zvýšilo oproti průměru. 

Je-li záporná, potom se snížilo. 
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3.1.7 Daňová kvóta na kapitál v OECD a EU 

V této subkapitole bude rozebírána velikost daňové kvóty připadající na kapitál. Jedná 

se o skupinu [1200] v rámci metodiky OECD. Analyzována je položka související 

s výnosy korporátní daně, tedy ze zisku korporací a z ostatních kapitálových toků. 

V případě této formy daňového zatížení se situace poměrně výrazně liší od jiných 

typů daní. S výjimkou Norska nejsou v čele typické skandinávské země jako Dánsko 

či Švédsko, naopak tradiční mimoevropské země, jež byly v předchozích 

subkapitolách popisovány jako státy s nízkým daňovým zatížením, jsou v této 

kategorii spíše nadprůměrné. Nejvyšší daňovou kvótu na kapitál
118

 (TQA) má Norsko 

(1. místo; TQA2007 = 11,3 %), které je následováno Austrálií (2. místo; TQA2007 = 

7,1 %), Novým Zélandem (4. místo; TQA2007 = 5,1 %) a Japonskem (6. místo; 

TQA2007 = 4,8 %). Z členů Evropské unie stojí za zmínku Lucembursko (3. místo; 

TQA2007 = 5,4 %) a také Česká republika (5. místo; TQA2007 = 5,0 %). 

Na opačném konci tabulky se nachází Turecko (29. místo; TQA2007 = 1,6 %) 

a Dánsko (28. místo; TQA2007 = 2,2 %). Z nových členů Evropské unie (členů OECD) 

lze jmenovat Polsko (24. místo; TQA2007 = 2,7 %) a Maďarsko (23. místo; TQA2007 = 

2,8 %). 

                                                 

118
  U tohoto typu daně je rozebírána pouze situace 29 členů OECD. Údaje pro Mexiko nejsou 

k dispozici. 



 
87 

Graf 3.9: Daňová kvóta na kapitál (TQA) v OECD v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

 

Zdroj: vlastní výpočty, OECD 

V případě rozboru skupiny EU12, a zejména jejích nových členů, musíme 

konstatovat, že především Kypr (1. místo; TQA2007 = 6,9 %), Malta (2. místo; TQA2007 

= 6,7 %) a také Česká republika patří mezi státy s vysokým typem této daňové kvóty. 

Z nových členů jsou na opačném konci pobaltské státy – Litva (24. místo; TQA2007 = 

2,6 %), Lotyšsko (22. místo; TQA2007 = 2,7 %) a Estonsko (26. místo; TQA2007 = 

1,7 %), které zdaňování korporací příliš nepreferují. 

3.1.8 Daňová kvóta na kapitál v České republice 

Jak již bylo uvedeno výše, Česká republika má poměrně vysoké zdanění kapitálu. 

Nachází se na 5. místě v rámci OECD a na 4. místě v rámci EU27. Má tak nejvyšší 

daňové zatížení korporací v rámci EU5. V komparaci s novými členy EU12 patří také 

na čelní místa s výjimkou poněkud vybočujících států, jakými jsou Malta a Kypr. 

Malta je státem s nejvyšší nominální daňovou sazbou a Kypr je považován za daňový 

ráj. Jak je vidět, oba tyto krajní koncepty ve svém důsledku znamenají poměrně 

vysoké daňové příjmy z korporátní daně. 

Z hlediska směru dynamiky vývoje TQA lze říci, že je v souladu s vývojem v EU5  

i OECD a v České republice se výnosy korporátní daně (2007) oproti průměru zvyšují, 

ale vzhledem k jejich kolísání je lze považovat za stabilizované.  
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Tabulka 3.9: Komparace TQA v ČR, OECD a EU 

 TQA65–08 

[%] 

TQA95–07 

[%] 

TQA2007 

[%] 

 TQA
119 

[p.b.] 

CZ - 4,2 5,0 0,8 

OECD 2,8 3,3 3,9 0,6 

EU27 - 3,5 3,1 -0,4 

EU15 2,5 3,2 3,5 0,3 

EU12 - 3,8 3,3 -0,5 

EU5 - 2,9 3,4 0,5 

Zdroj: vlastní výpočty, data OECD, Eurostat 

Celkově můžeme konstatovat, že v ČR už neexistuje přílišný prostor ke zvyšování 

korporátního daňového zatížení. Pokud bychom měli hovořit o nějakých změnách, tak 

spíše o jeho snižování. 

3.2 Daňové zatížení a implicitní daňové sazby  

Implicitní daňové sazby jsou jedním ze základních ukazatelů měření daňového 

zatížení. Jedná se o skupinu indexů, které ze systému národních účtů ESA 1995 

zpracovává Eurostat. V grafu (3.10) jsou uvedeny implicitní daňové sazby v EU27 

jako průměr za období let 1995–2007 pro spotřebu (Consumption), práci (Labour) 

a kapitál (Capital). Poslední sloupec u každé země tvoří celková implicitní daňová 

sazba (ITR), která je vypočítaná jako aritmetický průměr výše uvedených dílčích 

implicitních daňových sazeb. Nejvyšší efektivní daňové zatížení je v případě práce 

(35,2 %), následuje kapitál (28,7 %) a nejnižší daňové zatížení má spotřeba (21,2 %). 

                                                 

119
   TQA vyjadřuje rozdíl mezi TQA2007 a TQA95–07. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že 

současná TQA je vyšší než průměrná, a tudíž se daňové zatížení spotřeby zvýšilo oproti průměru. 

Je-li záporná, potom se snížilo. 
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Graf 3.10: Implicitní daňové sazby v EU27 v letech 1995–2007 

 

Zdroj: vlastní výpočty, data Eurostat 

Vzhledem k tomu, že prostý aritmetický průměr jednotlivých implicitních sazeb 

nemá potřebnou vypovídající schopnost, protože neznáme objektivně stanoveny váhy, 

jako je tomu např. v případě daňové kvóty, nebudeme se podrobněji věnovat pořadí 

jednotlivých zemí v případě celkové ITR. V zásadě lze konstatovat, že nejvyšší daňové 

zatížení mají v rámci EU27 skandinávské země (Dánsko, Švédsko a Finsko) 

doprovázeny Francií a Belgií. Nejnižší potom „noví členové“ Malta a Kypr, popř. 

pobaltské státy (Estonsko, Litva a Lotyšsko). Česká republika se nachází na 

nelichotivém 8. místě (ITR2007 = 28,4 %).
120

 

3.2.1 Implicitní daňová sazba na spotřebu v EU27 

Zkoumáme-li daňové zatížení spotřeby prostřednictvím implicitní daňové sazby 

(ITRC), zjistíme, že vůbec nejvyšší je ve skandinávských zemích, zejm. v Dánsku 

                                                 

120
  Pro srovnání – nejvyšší zatížení mělo v roce 2007 Dánsko (36,6 %) a nejnižší Malta (18,4 %). 
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(1. místo; ITRC2007 = 33,7 %), Švédsku (2. místo; ITRC2007 = 27,8 %), popř. Finsku 

(6. místo; ITRC2007 = 26,5 %). Pokud se podíváme na evropské země mimo EU, 

vychází velmi vysoké daňové zatížení v Norsku (ITRC2007 = 30,3 %). Z nových členů 

EU stojí za povšimnutí Maďarsko (3. místo; ITRC2007 = 27,1 %) nebo Estonsko 

(7. místo; ITRC2007 = 25,6 %) a Bulharsko (3. místo; ITRC2007 = 25,4 %). 

Nejnižší daňové zatížení spotřeby má Řecko (27. místo; ITRC2007 = 15,4 %) 

a Španělsko (26. místo; ITRC2007 = 15,9 %). Z nových členů EU se jedná o Litvu 

(24. místo; ITRC2007 = 17,9 %) a Rumunsko (23. místo; ITRC2007 = 18,1 %). 

Graf 3.11: ITRC v EU27 v roce 2007 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní úprava 

3.2.2 Implicitní daňová sazba na spotřebu v České republice 

Srovnáváme-li daňové zatížení spotřeby, tedy v podstatě efektivní daňové břemeno 

zejména v podobě DPH a spotřební daně, zjistíme, že se Česká republika v současnosti 

nachází na 13. místě v rámci zemí EU27, což je z hlediska pořadí v podstatě uprostřed. 

Efektivní daňové zatížení spotřeby je ve výši 21,4 %, což je mírně pod průměrem 

EU27 (0,8 p.b.). V případě komparace s EU12 nebo EU5 musíme konstatovat, že 

Česká republika má nižší zatížení spotřeby daněmi, než v průměru ostatní noví 

členové EU. Existují zde však nové země s mnohem menším zatížením spotřeby, jako 

je Litva nebo Bulharsko. Naopak Maďarsko má efektivní daňové zatížení spotřeby 

vyšší téměř o 7 p.b. 
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Z časového hlediska můžeme říci, že Česká republika sleduje trend postupného 

zvyšování daňového zatížení spotřeby, zejména ve srovnání s léty 1997–2003, avšak 

s výrazným kolísáním v posledním období. 

Tato situace je v relaci s obdobnými trendy ve zbytku Evropské unie. Přesto se lze 

domnívat, že z komparativního hlediska společného prostoru v rámci EU je nárůst 

efektivního zatížení spotřeby možný a dokonce i žádoucí. Ne snad k dánským 

astronomickým hodnotám (33,7 %), ale např. ke slovinským 24,1 %. 

Tabulka 3.10: Komparace ITRC v ČR a EU 

 ITRC 95–07 

[%] 

ITRC2007 

[%] 

 ITRC
121 

[p.b.] 

CZ 20,4 21,4 1,0 

EU27 21,2 22,2 1,0 

EU15 22,1 22,5 0,4 

EU12 20,1 21,8 1,7 

EU5 21,4 21,9 0,5 

Zdroj: vlastní výpočty, data Eurostat 

3.2.3 Implicitní daňová sazba na práci v EU27 

Implicitní daňová sazba na práci je v rámci EU27 nejvyšší v Itálii (ITRL2007 = 44 %) 

a Švédsku (ITRL2007 = 43,1 %).  

Následuje Belgie a Finsko. Za povšimnutí stojí, že se poměrně vysoko, pokud jde 

o efektivní daňové zatížení práce, pohybují noví členové Evropské unie v čele 

s Českou republikou. V České republice je ITRL2007 = 41,4 % (4–5. místo v rámci 

EU27) a v Maďarsku je ITRL2007 = 41,2 %. 

                                                 

121
   ITRC vyjadřuje rozdíl mezi ITRC2007 a ITRC95–07. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že 

současná ITRC je vyšší než průměrná, a tudíž se daňové zatížení spotřeby zvýšilo oproti průměru. 

Je-li záporná, potom se snížilo. 



 
92 

Na opačném konci žebříčku se nachází Malta (27. místo; ITRC2007 = 20,1 %) a Kypr 

(26. místo; ITRC2007 = 24 %). Z nových postsocialistických členů Evropské unie mají 

relativně nízké zatížení práce Bulharsko (23. místo; ITRC2007 = 29,9 %) nebo 

Slovensko (20. místo; ITRC2007 = 30,9 %).  

Graf 3.12: ITRL v EU27 v roce 2007 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní úprava 

Za povšimnutí v této souvislosti stojí Švédsko a Finsko. Tyto skandinávské země 

mají vysoké nepřímé daně, ale také vysoké přímé daně u pracovní síly. Extrémem je 

právě Švédsko, které má druhé nejvyšší efektivní daňové zatížení spotřeby, ale také 

práce. 

3.2.4 Implicitní daňová sazba na práci v České republice 

Jak již bylo řečeno, Česká republika má nejvyšší daňové zatížení práce (vč. dalších, 

např. sociálních odvodů) v rámci EU12, tedy nových členů Evropské unie.  

V celé Evropské unii je na nelichotivém 5. místě, a to dokonce před tradičními 

skandinávskými zeměmi v této oblasti (Dánskem, popř. Norskem). Má o 40 % větší 

daňové zatížení práce než v sousedním Slovensku a např. téměř dvojnásobné ve 

srovnání s Maltou. Navíc se efektivní daňové zatížení práce v České republice zvyšuje, 

což je v rozporu s hlavními trendy v rámci Evropské unie, kde se implicitní daňová 

sazba na práci nezměnila. 
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Tabulka 3.11: Komparace ITRL v ČR a EU 

 ITRL95–07 

[%] 

ITRL2007 

[%] 

 ITRL
122 

[p.b.] 

CZ 40,9 41,4 0,5 

EU27 35,2 34,4 -0,8 

EU15 36,2 36,2 0 

EU12 33,9 32,2 -1,7 

EU5 32,2 32,2 0 

Zdroj: vlastní výpočty, data Eurostat 

Ještě razantnější jsou tyto trendy v nové EU12, kde dochází k poměrně rychlému 

snižování daňového zatížení práce (o -1,7 p.b.). Lze tedy konstatovat, že Česká 

republika má velmi vysoké daňové zatížení práce, a to se v čase dokonce zvyšuje. 

Zmíněné je v rozporu s opatřeními v sousedních postsocialistických zemích i u dalších 

nových členů Evropské unie.  

3.2.5 Implicitní daňová sazba na kapitál v EU27 

Efektivní daňové zatížení kapitálu, tedy zejména korporátních příjmů, je v relaci 

k ostatním aktivitám relativně nízké. Zmíněné však neplatí pro všechny země a lze zde 

vysledovat velmi vysoké disproporce. Rozdíl mezi implicitní daňovou sazbou u země 

na 1. místě (Velká Británie, ITRP2007 = 40,1 %) a u země na posledním místě (Litva, 

ITRP2007 = 8,6 %) je razantních 31,5 p.b.  

To je v podstatě pochopitelné, protože právě v oblasti zdaňování kapitálu 

a korporátních příjmů obecně panují mezi odborníky a politiky poměrně značné 

disproporce. O nutnosti a potřebnosti využití nepřímých daní nebo o zdanění fyzických 

                                                 

122
   ITRL vyjadřuje rozdíl mezi ITRL2007 a ITRL95–07. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že 

současná ITRL je vyšší než průměrná, a tudíž se daňové zatížení spotřeby zvýšilo oproti průměru. 

Je-li záporná, potom se snížilo. 
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osob důchodovou daní se vesměs nepochybuje, to stejné ovšem nelze říci o dani 

korporátní. 

Integralistické pojetí korporátní daně je postaveno na kritice ekonomického dvojího 

zdanění, kdy je ve skutečnosti nejprve zdaněn příjem (zisk) na úrovni firmy a poté 

ještě rozdělený zisk na úrovni poplatníka fyzické osoby, a to jako daň z dividendy 

(rozděleného zisku) nebo ve formě daně z příjmu fyzických osob. Absolutistické pojetí 

však dvojí zdanění podporuje, neboť vychází z premisy, že firmy jsou samostatnou 

právní jednotkou s vlastními rozhodovacími procesy, jež využívají veřejné služby a za 

zmíněné platí daně. Výše uvedené se pak odráží ve velkých rozdílech v implicitní 

daňové sazbě na kapitál.  

Graf 3.13: ITRP v EU27 v roce 2006
123

 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní úprava 

Pokud se podíváme na země s nejvyšším zdaněním, můžeme konstatovat, že kromě 

již zmíněné Velké Británie (1. místo) mají vysoké korporátní zatížení Dánsko 

(ITRP2007 = 37,6 %) a Francie (ITRP2007 = 37,5 %). U původních členů Evropské unie 

(EU15) se na opačném konci nachází Irsko (ITRP2007 = 18,1 %) a Řecko (ITRP2007 = 

40,1 %), popř. Nizozemí (ITRP2007 = 21,1 %) a Německo (ITRP2007 = 24 %). Zajímavé 

jsou Litva a Estonsko (ITRP2007 = 8,8 %). Lze také konstatovat, že to, co je nejvyšším 

zdaněním kapitálu v rámci EU12, by znamenalo spíše nižší zdanění v EU15. Relativně 

vyšší implicitní daňovou sazbu na kapitál lze vysledovat na Slovensku (ITRP2007 = 

                                                 

123
  Z důvodu nedostatku vhodných dat nejsou uvedeny všechny státy EU27. Ze stejného důvodu je 

analyzováno období roku 2006. 
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24,1 %) a v České republice (ITRP2007 = 23,9 %) nebo Polsku (ITRP2007 = 21,2 %). 

U zdanění kapitálu se tedy nejvíce rozevírají nůžky mezi původními a novými členy 

Evropské unie. 

3.2.6 Implicitní daňová sazba na kapitál v České republice 

V České republice je implicitní daňová sazba na kapitál v zásadě kolem průměru 

EU27 a z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že efektivní zdanění v této oblasti je na 

rozumné úrovni.  

Srovnáme-li situaci s EU15, patří Česká republika spíše k zemím s nižším zdaněním 

kapitálu. To je přibližně ve stejné výši jako v sousedním Německu. 

Ne tak příznivou se situace ale jeví, pokud srovnáme postavení České republiky 

s ostatními do EU nově vstoupivšími zeměmi. Z těch má Česká republika (platí to 

i pro Slovensko) vůbec nejvyšší efektivní zdanění kapitálu a konkurenční výhoda 

v této oblasti je v nedohlednu. 

Tabulka 3.12: Komparace ITRP v ČR a EU 

 ITRP95–07 

[%] 

ITRP2007 

[%] 

ITRP
124 

[p.b.] 

CZ 23,9 25,6 1,7 

EU27 28,7 29,2 0,5 

EU15 29,9 30,3 0,4 

EU12 21,7 20,3 -1,4 

EU5 21,0 21,0
125 0 

Zdroj: vlastní výpočty, data Eurostat 

                                                 

124
   ITRP vyjadřuje rozdíl mezi ITRP2007 a ITRP95–07. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že 

současná ITRP je vyšší než průměrná, a tudíž se daňové zatížení spotřeby zvýšilo oproti průměru. 

Je-li záporná, potom se snížilo. 

125
  V tomto případě je uvedena implicitní daňová sazba pro rok 2006, neboť pro rok 2007 ji nelze 

zjistit v komparovatelné podobě pro všechny země. 
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Analyzujeme-li dynamiku vývoje ITRP, zjistíme, že v České republice existují 

trendy směrem ke zvyšování efektivního daňového zatížení kapitálu (i když se např. 

daň z příjmu právnických osob neustále snižuje, a to až na současných 19 %). To je 

sice v souladu s vývojem v EU15, ale v rozporu s dynamikou v EU12, kde se daňové 

zatížení kapitálu dále eliminuje (a to i přesto, že výsledky zkresluje velmi vysoké 

zatížení kapitálu na Kypru (ITRP2007 = 50,5 %). Každopádně lze konstatovat, že 

v Česku možná existuje prostor ke zvyšování zdanění kapitálu ve srovnání 

s původními, často i vyspělejšími, zeměmi EU15, avšak zmíněné neplatí v případě 

komparace s EU12 nebo EU5. Z tohoto pohledu by bylo žádoucí zdanění kapitálu 

spíše snižovat nebo zachovat na současné úrovni. 

3.3 Daňové zatížení a index WTI  

Jak bylo řečeno v předchozí teoretické kapitole, jednou z možností měření daňového 

zatížení je využití indexu založeného na tvrdých nebo měkkých datech, popř. na obou 

těchto kategoriích. Relativně nejkomplexnějším je již zmíněný World Taxation Index 

(WTI), který je popsaný v práci Kotlána a Kaštana
126

. 

3.3.1 Daňový mix v rámci WTI  

V této subkapitole se podíváme na významnost jednotlivých typů daní (daňový mix)  

tak, jak byla vyhodnocována 150 respondenty (významnými odborníky z jednotlivých 

zemí OECD). Ti na základě subjektivního hodnocení připisovali váhu konkrétním 

daním, přičemž brali v úvahu kritérium daňové výnosnosti, kritérium vlivu na 

ekonomickou výkonnost, resp. na distributivní spravedlnost. 

Z šetření provedeného v letošním roce (2010) vyplývá, že největší váhu (WTIM – 

World Taxation Index Mix) připisují daňoví odborníci osobní důchodové dani (PIT), 

a to ve výši 29,2 % z celkových 100 % všech daní. S odstupem následují příspěvky na 

sociální zabezpečení (SOS) – 22 % a na třetím místě je daň z přidané hodnoty (popř. 

                                                 

126
  KOTLÁN, KAŠTAN (2010). 
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daň z obratu) – VAT (20,7 %). Ostatní daně na spotřebu (DCO – 9,3 %) nebo 

majetkové daně (PRO – 5,8 %) nejsou příliš významné. 

Zajímavými se tyto výsledky jeví, srovnáme-li je s daňovým mixem (TM) v rámci 

OECD měřeným prostřednictvím podílu daňových výnosů, jak je uvedeno ve stejném 

grafu a sofistikovaněji v rámci ekonometrické analýzy v tabulce (3.13). 

Graf 3.14: Význam jednotlivých skupin daní v rámci indexu WTIM a TM 

 

Zdroj: data viz Kotlán, Kaštan (2010), OECD, vlastní úprava 

Z výše uvedeného zjišťujeme, že se příliš neliší váha odpovědí respondentů 

(daňových odborníků) v rámci dotazování při konstrukci WTI a jejich subjektivní 

hodnocení v průměru odráží výnosový podíl daní ve smyslu daňového mixu (TM). 

Model je statisticky i ekonometricky významný s koeficientem determinace 92 % a lze 

konstatovat, že také jednotková vazba je v zásadě totožná (zvýšení TM o jednotku 

vede ke zvýšení WTIM o 0,97 jednotky). 
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Tabulka 3.13: Korelace mezi WTIM a TM  

Statistika Hodnota 

Počet pozorování 6 

c 2,73 (0,15) 

TM 0,97 (6,57)* 

Významnost modelu (F-statistika) 43,2* 

R
2
adj 0,92 

Autokorelace (D-W statistika) 1,50 

Pozn.: závisle proměnnou je WTIM 

Zdroj: vlastní výpočty 

Toto lze interpretovat tak, že daňový mix je velmi dobrým ukazatelem váhy 

jednotlivých daní v daňovém systému, a výnosnost daní je tedy vhodnou a dobrou 

aproximací i pro další důležitá kritéria významnosti konkrétních daní (např. kritérium 

spravedlnosti). 

3.3.2 Struktura WTI v OECD a EU 

V teoretické části byla popsána struktura indexu WTI s tím, že se jedná o ukazatel 

konstruovaný z tvrdých i měkkých dat, přičemž měkká data byla využita zejména při 

konstrukci vah jednotlivých daní. V subkapitole (3.3.1) byla rozebrána vazba mezi 

subjektivně zjištěnými vahami a vahami danými podílem na daňových výnosech 

(daňový mix) s poměrně optimistickým závěrem, že ukazatel daňového mixu je velmi 

dobrým nástrojem ke zjištění významu jednotlivých daní. S trochou zjednodušení se 

tak dá říci, že index WTI je postaven v zásadě na tvrdých datech (když eliminujeme 

vliv „daňových“ vah) s výhradou toho, že jednotlivým podkategoriím v rámci každé 

daně je připisována váha subjektivní.  

Na základě v tabulce (2.2) popsaných ukazatelů byl konstruován dílčí index (PIT, 

CIT atd.) v rámci souhrnného indexu WTI a vzhledem k tomu, že každý z těchto 
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indexů zahrnuje rozdílně kvantifikovatelné podkategorie (např. u PIT je to daňová 

sazba v %, slevy na dani v USD atd.), bylo nutno je normovat. Každý z takto 

normovaných dílčích indexů se pohybuje na stupnici od 0 do 1 s tím, že čím vyšší je 

tento ukazatel, tím je u dané země vyšší daňové zatížení.
127

 

Graf 3.15: WTI VAT (vlevo) a CIT (vpravo) pro země OECD v roce 2007 

  

Zdroj: data viz Kotlán, Kaštan (2010), OECD, vlastní úprava 

V době zpracování této studie byly k dispozici čtyři základní skupiny dílčích indexů 

za rok 2007
128

, a tedy všechny klíčové daně s výjimkou daní spotřebních (ekvivalent 

5120 v klasifikaci OECD). 

V levé části grafu (3.15) je uvedeno pořadí zemí pro daň typu DPH (VAT, resp. 

5110), přičemž na vertikální ose (týká se všech obrázků v grafech 3.15 a 3.16) je 

normovaný údaj z jednotlivých subkategorií této daně od 0 do 1. Nejvyšší daňové 

zatížení mají Švédsko, Maďarsko, Dánsko a Norsko. Obecně lze říci, že evropské 

země jsou na špici u daně typu DPH a mimoevropské státy jsou pak na opačném konci 

(Kanada, Japonsko, Austrálie, USA). Výjimku tvoří pouze Švýcarsko s velmi nízkým 

daňovým zatížením spotřeby. Pokud jde o nové členy Evropské unie, kteří jsou 

                                                 

127
  Bližší informace o konstrukci a dalších dílčích indexech lze nalézt v publikaci KOTLÁNA 

a KAŠTANA (2010).  

128
  Poslední rok, za který bylo možno získat věrohodná data pro všechny kategorie. 
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v OECD, pak se vždy nacházejí na čelních místech. Mimo zmíněného Maďarska 

(2. místo) se jedná také o Slovensko (7. místo) a Českou republiku (8. místo). 

Srovnáme-li to s ukazatelem zjištěným z daňové kvóty (5110 dle metodiky OECD), 

vidíme, že pořadí zemí je až na některé výjimky obdobné. Např. dle TQ je na prvním 

místě Island, který je však v indexu WTI až na 9. místě. A např. šestý Nový Zéland je 

podle ukazatele WTI až na 24. místě. U těchto zemí vidíme, že reálné efektivní daňové 

zatížení nelze aproximovat daňovými výnosy. Např. Nový Zéland má nižší daňové 

zatížení spotřeby daní typu VAT, avšak má vyšší úspěšnost při daňovém výběru. 

Graf 3.16: WTI PIT (vlevo) a SOS (vpravo) pro země OECD v roce 2007 

  

Zdroj: data viz Kotlán, Kaštan (2010), OECD, vlastní úprava 

V pravé části grafu (3.16) je znázorněno pořadí zemí pro korporátní daň (CIT, resp. 

1200). Nejvyšší daňové zatížení je v USA, Japonsku, Mexiku a Dánsku a naopak 

nejnižší v Irsku, na Islandu a ve Švýcarsku. Pakliže považujeme korelaci mezi VAT 

a „5110“ za ještě přijatelnou, nelze totéž soudit o vztahu CIT a kategorie „1200“
129

. 

Země s nejvyšším daňovým zatížením dle TQ, tedy s nejvyššími daňovými výnosy – 

např. Norsko, Austrálie a Lucembursko – se nacházejí při využití indexu WTI 

mnohem níže v pořadí (Irsko a Lucembursko). Využití daňové kvóty při zkoumání 

daňového zatížení korporací tedy není příliš vhodné. Pravděpodobně zde dochází 

                                                 

129
  Např. koeficient determinace při jednoduché regresi těchto dvou řad v roce 2007 byl pouhých 9 %  

a kvantitativní významnost byla velmi nízká. 
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k negativní vazbě daňových výnosů na celkovou výši daňového zatížení ve smyslu 

Lafferovy křivky. 

V grafu (3.6) je ilustrováno pořadí zemí pro dvě klíčové složky daňového zatížení 

práce. Jedná se o osobní důchodovou daň (vlevo) a příspěvky na sociální zabezpečení 

(vpravo). 

Nejvyšší daňové zatížení práce prostřednictvím PIT mají Island, Belgie a Finsko, 

nejnižší pak Česká republika, Nizozemí a Řecko. Srovnáme-li tento údaj s metodikou 

OECD (kategorie 1100), zjišťujeme obvykle několikamístné rozdíly v pořadí a také 

výrazné odlišnosti. Např. Dánsko, které má z hlediska analýzy daňových výnosů 

bezprecedentně nejvyšší zatížení práce osobní daní, se nachází na 24. místě v rámci 

indexu WTI. Zmíněné disproporce mohou být způsobeny např. konstrukcí PIT v rámci 

ukazatele WTI (např. zahrnutí některých podnikatelských důchodů, které mohou 

„výnosové“ výsledky zkreslit). 

V grafu (3.16) jsou také uvedeny výsledky pro odvody typu sociálního zabezpečení. 

V čele se nacházejí Francie, Maďarsko a Česká republika, na závěrečných místech pak 

Španělsko, Kanada a Nizozemí. U některých zemí (např. Francie a Česká republika) je 

jejich postavení v korelaci s využitím ukazatele typu daňové kvóty, u jiných států 

(např. Austrálie a Dánsko) existuje disproporce způsobená poněkud odlišnou 

konstrukcí indexu.
130

 

3.3.3 Struktura WTI v České republice 

Při rozboru struktury WTI v České republice a její komparaci s postavením dle podílu 

výnosů jednotlivých daní na HDP (TQ) zjišťujeme, že můžeme v zásadě rozlišit dvě 

kategorie daní. Osobní důchodové daně spolu s příspěvky na sociální zabezpečení 

(souhrnně tedy daňové zatížení práce) vychází velmi podobně v případě využití jak 

WTI, tak TQ. Česká republika má v OECD nejvyšší daňové zatížení prostřednictvím 

sociálních odvodů (měřeno TQ), resp. nachází se na 3. místě v OECD (měřeno WTI). 

                                                 

130
  Blíže viz KOTLÁN, KAŠTAN (2010). 
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Naopak má vůbec nejnižší zatížení práce osobní důchodovou daní (měřeno WTI), 

resp. nachází se na 28. místě (měřeno TQ). Uvedené zanedbatelné rozdíly mohou být 

způsobeny rozdílnou konstrukcí ukazatelů, nebo pravděpodobněji odchylkami 

v korelaci výnosnosti daně s efektivním daňovým zatížením. 

Tabulka 3.14: Komparace postavení ČR dle WTI a TQ  

 WTI 

(pořadí) 

TQ 

(pořadí) 

Korporace (CIT x 1200) 19. 5. 

Osobní důchody (PIT x 1100) 30. 28. 

Sociální pojištění (SOS x 2000) 3. 1. 

DPH (VAT x 5110) 8. 18. 

Zdroj: data viz Kotlán, Kaštan (2010), OECD, vlastní úprava 

V případě komparace korporátní daně, resp. daně typu DPH, vychází výsledky 

diferencovaněji. Česká republika má relativně vysoké korporátní daňové zatížení 

(měřeno daňovými výnosy v rámci TQ) a nachází se na 5. místě. Pokud se ale 

podíváme na efektivní daňové zatížení (na základě WTI), zjišťujeme, že je relativně 

nízké a v rámci OECD je podprůměrné (19. místo). Z tohoto pohledu by zde mohl 

existovat ještě prostor ke zvýšení daňového zatížení korporací. Je ale třeba vzít 

v úvahu, že srovnatelné země, jako Slovensko a Maďarsko, mají korporátní zatížení 

ještě nižší. 

V případě DPH je situace opačná. Využíváme-li daňovou kvótu, vychází zatížení 

touto daní v ČR jako nízké (18. místo), avšak v případě efektivního daňového zatížení 

je Česká republika na 8. místě a zdánlivý prostor pro zvyšování DPH se tak snižuje. 

Ve srovnání se zeměmi EU5 je na tom ČR relativně dobře a nižší zatížení má pouze 

Polsko. 
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3.4 Dílčí shrnutí a návrhy daňových změn  

V této kapitole byla zkoumána struktura daňového zatížení prizmatem daňové kvóty 

(TQ), implicitních daňových sazeb (ITR) a vlastního indexu daňového zatížení (WTI), 

a to zejména ve smyslu komparace daňového zatížení spotřeby, práce a kapitálu. 

Většina subkapitol je rozdělena na část věnovanou zemím OECD, popř. Evropské unie 

a na část srovnávací, která se zabývá situací v České republice a také jejím 

postavením. 

Cílem této subkapitoly je doplnit dílčí závěry z předchozího textu a formulovat 

možné změny daňového systému v České republice směrem k nastolení podobné 

struktury jako je tomu ve srovnatelných zemích zejména v Evropě nebo Evropské unii. 

Zaměříme-li se na využití daňové kvóty, byť s výše uvedenými výhradami 

a nedostatky, zjišťujeme, že celkové daňové zatížení v České republice není příliš 

problémové. Česká republika se v rámci OECD nachází na 12. místě (za poslední 

období i jako průměr 1995–2007). Mírně vyšší daňové zatížení, než je průměr těchto 

zemí, je dáno jiným konceptem zdanění a nižším daňovým zatížením 

u mimoevropských členů OECD. Při komparaci se zeměmi EU15, které zahrnují 

i skandinávské země s historicky vysokým zdaněním, se Česká republika nachází pod 

průměrem. Při srovnání s EU12 nebo EU5 je však patrné vyšší české daňové zatížení. 

Diskutabilní je však dynamika nárůstu daňové kvóty, která je 15× vyšší než v EU5 

a o 70 % vyšší než v OECD. To může být způsobeno růstem daňového zatížení, ale 

také možným zlepšeným daňovým inkasem. 

Vzhledem k tomu, že z hlediska daňové konkurence a spontánní daňové 

harmonizace by měla ČR směřovat spíše do prostředí EU5 nebo EU12, (1) nelze 

doporučit další zvyšování daňové kvóty, ale spíše změnu její struktury. 

Na základě rozboru českého daňového systému, s využitím daňové kvóty, lze 

konstatovat, že prostor pro zvyšování zatížení daní na spotřebu dále existuje. Ve 

srovnání se zeměmi OECD je sice v ČR mírně nadprůměrné zatížení spotřeby, ale ve 

srovnání s EU15 nebo EU5 (s výjimkou Slovenska) zde možnost zvýšení nepřímých 

daní existuje, byť samozřejmě v souladu s harmonizačními trendy v Evropské unii. 
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Důležitou skutečností je, že pro vládu a zákonodárce tolik populární zvyšování 

speciálních spotřebních daní, které jsou uvaleny na komodity s nízkou cenovou 

elasticitou poptávky, není příliš žádoucí a ČR se nachází nejen nad průměrem OECD, 

ale také EU15. Naopak v případě daně typu DPH je možno dále zvyšovat daňové 

zatížení, a to zvyšováním základní sazby nebo prostřednictvím konvergence snížené 

sazby směrem k základní, popř. eliminací některých osvobozených položek (např. 

poštovné). Obecně lze tedy (2) doporučit zvyšování nepřímých daní, avšak zejména 

DPH, nikoliv spotřebních daní. 

Dále bylo analyzováno daňové zatížení práce s využitím rozboru daňové kvóty 

dotýkající se osobní důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení. Lze 

konstatovat, že Česká republika má vysoké daňové zatížení práce způsobené zejména 

sociálními odvody a nachází se na 10. místě v rámci OECD. Toto vyšší než průměrně 

daňové zatížení práce se stává ještě markantnější při komparaci se zeměmi EU12, EU5 

i EU27. ČR je na tom lépe pouze v komparaci s EU15, kde jsou však skandinávské 

země typu Švédska s tradičně velmi vysokým zatížením práce. Jedním z problémů je 

stagnující dynamika vývoje zatížení práce. Daňové zatížení práce v ČR se tak – na 

rozdíl např. od ostatních zemí EU5 nebo EU12 – nesnižuje, ale naopak mírně narůstá. 

Notoricky známou skutečností je také suboptimální struktura daňového zatížení práce 

(osobní důchodová daň x sociální odvody), kde se ČR nachází na 1. místě v OECD 

pokud jde o odvody na sociální zabezpečení a na jednom z posledních míst v případě 

osobní důchodové daně. Směřování daňového zatížení práce do sociálních odvodů má 

negativní konsekvence zejména v oblasti signalizačního efektu a progresivně 

regresivního charakteru sociálních odvodů. Nezanedbatelným je suboptimální možnost 

využití slev a daňových odpočtů k specifickým záměrům tvůrců hospodářské politiky. 

V oblasti zatížení práce je (3) nutno doporučit změnu směru dynamiky vývoje ke 

snížení daňového zatížení práce a (4) radikálně změnit strukturu zatížení práce 

směrem od sociálních odvodů k osobní důchodové dani. 

Na závěr byla daňová kvóta využita k rozboru daňového zatížení kapitálu v České 

republice. Pozornost byla věnována daňovému zatížení korporací, kde Česká republika 

patří k zemím s vyšším daňovým zatížením. Nachází se na 5. místě v rámci OECD a na 
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4. místě v rámci EU27. Z hlediska dynamiky vývoje daňové kvóty se jeví tento typ 

zatížení stabilizovaný, přestože dochází k trvalému snižování zákonných daňových 

sazeb a daň z příjmu právnických osob klesla ze 45 % v roce 1993 až na současných 

19 %. 

V komparaci se zeměmi EU5 se dá říci, že všechny země mají zdanění korporací 

mnohem nižší, než je tomu u České republiky. Situace v ČR se zdá poměrně kritickou 

nejen ve srovnání např. se sousedním Slovenskem, ale tak s pobaltskými státy, které 

mají zdanění kapitálu velmi nízké. Na základě výše uvedeného lze v ČR (5) doporučit 

snižování daňového zatížení korporací, zejména snižování nominální daňové sazby 

(cca k 15 %), popř. alespoň nezvyšování zatížení korporací.
131

 To je podpořeno také 

aplikací teorie „aglomerační nevýhody“
132

, podle které musí malé otevřené ekonomiky 

(typu ČR), jež mají bezesporu aglomerační nevýhody, kompenzovat tyto nižším 

zdaněním korporací. 

V další části této kapitoly byly využívány implicitní daňové sazby pro komparaci 

situace v České republice s prostředím Evropské unie. Obecně můžeme říci, že ČR se 

v rámci EU27 nachází mezi zeměmi s velmi vysokým daňovým zatížením (8. místo) 

a všechny zbývající státy EU5 jsou na tom lépe. Výrazně negativně pro ČR vyznívá 

srovnání s pobaltskými státy. (6) Z hlediska implicitní daňové sazby tedy neexistuje 

prostor pro zvyšování daňového zatížení, ale lze důrazně doporučit jeho 

snižování, alespoň o 2–3 p.b. 

Hledáme-li doporučení pro centrální autority v České republice v oblasti 

restrukturalizace daňového systému a presumujeme-li, že implicitní daňové sazby (na 

spotřebu, práci a kapitál) mohou být jeho dobrým indikátorem, zjistíme, že v kontextu 

států Evropské unie se ekonomičtí aktéři v tuzemsku nesetkávají s konzistentním 

prostředím. 

                                                 

131
  V práci KOTLÁNA a kol. (2009), která je věnována problematice korporátního zdanění v ČR, jsou 

vysvětleny konkrétní argumenty pro snížení nominální sazby až k 15 % a dopady snižování daně 

z příjmu právnických osob nebo změny způsobu zdanění korporací ze současného klasického 

systému. 

132
  BALDVIN, KRUGMAN (2002). 
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Graf 3.17: Konvergence implicitních daňových sazeb 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní úprava 

V zásadě můžeme říci, že obecně nejlépe je v České republice nastaveno prostředí 

nepřímých daní, které je v souladu s průměrem EU27 i EU12 a EU5. Je pochopitelné, 

že z důvodu poměrně velké daňové harmonizace (např. ve srovnání s přímými daněmi) 

se také v Evropské unii jako celku nesetkáváme s příliš velkými disproporcemi. Ve 

výše znázorněném grafu je uvedeno variační rozpětí (max-min) pro rok 2007 pro 

jednotlivé implicitní daňové sazby. Ukazuje se tak, že největší míru konvergence 

jednotlivých zemí lze nalézt u nepřímých daní. Uvedené je možným limitem pro 

opatření v České republice. Přesto se lze na základě jednotlivých ITR domnívat, (7) že 

právě oblast nepřímých daní umožňuje jisté zvýšení. Česká republika se posune 

blíže k průměru Evropské unie, ale zároveň neztratí konkurenční výhodu ve vztahu 

k okolním zemím typu Slovenska, Polska nebo Maďarska. Uvedené umožní získat 

prostor pro žádoucí snižování nepřímých daní. I když nepřímé daně v Evropské unii 

rostou a česká dynamika je přibližně srovnatelná, je možné zvyšování nepřímých daní 

více akcelerovat. 

Menší míra konvergence je u efektivního daňového zatížení práce, což je z důvodu 

nefunkční evropské harmonizace pochopitelné. Česká republika je v této oblasti na 

špici, což je způsobeno velmi vysokými odvody zaměstnavatele a zaměstnance mimo 

samotných zákonných daní. Česká republika má čtvrté nejvyšší daňové zatížení práce 

a vůbec nejvyšší z nových členů Evropské unie. Snad pouze Maďarsko (7. místo) se jí 

ze zemí EU5 přibližuje. 
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Ještě větším problémem je však dynamika nárůstu efektivního daňového zatížení 

práce. V EU27 i EU12 toto klesá, avšak v České republice implicitní daňová sazba na 

práci roste. Na základě komparace ITRL je (8) jasným doporučením snižování 

astronomicky vysokého zatížení práce (41,4 %), a to alespoň směrem ke 

slovenským 30,9 %. 

Největší divergenci lze vysledovat u daňového zatížení kapitálu. Rozdíl mezi 

nejnižší a nejvyšší daňovou sazbou je okolo 40 %. I když se Česká republika nachází 

někde mírně nad průměrem zemí EU27, lze se domnívat, že zejména s ohledem na 

komparaci se zeměmi EU12 nebo EU5 na tom není příliš dobře. (9) Žádoucí je tedy 

další snižování daňového zatížení korporací, které i přes snižování zákonné daňové 

sazby nadále roste. 

Poslední část této kapitoly byla věnována komparaci efektivního daňového zatížení 

s využitím vlastního konstruovaného indexu WTI. Předností tohoto způsobu analýzy je 

nezávislost na výnosnosti daní, jako je tomu u ukazatele typu daňové kvóty nebo 

implicitních daňových sazeb. Zmíněné ukazatele sice umožňují komparovat téměř 

nekomparovatelné daňové systémy, ale mají mnoho nevýhod. Zásadní je, že nemusí 

daňové zatížení v podstatě vůbec měřit, protože vypovídají pouze něco o daňových 

výnosech. Skutečné vyšší efektivní daňové zatížení se pak může projevit v nižších 

daňových výnosech a naopak. 

Na druhé straně může být nevýhodou indexu typu WTI to, že je částečně 

konstruován na základě měkkých dat a je také poměrně dost složitý.
133

 

Při využití indexu WTI bylo zjištěno, že pokud jde o daňové zatížení práce v ČR, 

byly potvrzeny negativní závěry vyplývající z využití daňové kvóty a implicitních 

daňových sazeb o velmi vysokém zatížení práce a z problémů se strukturou zatížení 

práce (sociální odvody). 

                                                 

133
  Problémem vlastního předloženého indexu WTI je, že v době odevzdání této studie nebyl ještě plně 

dokončen (z relevantních dat chyběla jeho hodnota pro speciální spotřební daně a tudíž i jeho 

celková hodnota). 
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Naopak bylo zjištěno, že efektivní daňové zatížení korporací nevychází v ČR tak 

vysoké, ale v rámci OECD spíše jako podprůměrné. Snižování zatížení korporací pak 

není nezbytné a existuje zde ještě prostor pro jeho zvyšování. Může to ale také 

znamenat, že vzhledem k relativně nízkému zatížení korporací příjmovou daní (na 

základě WTI) dochází k poměrně slušným daňovým výnosům (viz daňová kvóta) 

a zvýšení zdanění korporací by se mohlo projevit negativně ve snížení daňové kvóty. 

(10) Souhrnně lze spíše doporučit zachování současného stavu při zdaňování 

korporací. 

V případě DPH se spíše prokázalo vyšší efektivní zdanění v ČR, než jak ukazovalo 

využití daňové kvóty, což by mělo přibrzdit tendence ke zvyšování zatížení 

prostřednictvím DPH. 
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4 Daňové zatížení a ekonomický růst: empirická analýza 

Jedním z cílů předchozích kapitol bylo analyzovat a doplnit teoretickou a empirickou 

literaturu, která rozebírá vztah mezi velikostí zdanění a dlouhodobým ekonomickým 

růstem. V zásadě je třeba konstatovat, že existuje několik kanálů, jimiž může daňová 

zátěž působit negativně či pozitivně na ekonomický růst. Jedná se zejména o vliv 

prostřednictvím kapitálové akumulace, lidského kapitálu a technického pokroku. 

Názory popisující vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst a životní úroveň se liší 

velmi výrazně, a to i s ohledem na různorodý pohled při kvantifikaci efektů ve smyslu 

růstových faktorů. Rozdílné výsledky nalezneme také při rozboru empirických studií. 

4.1 Empirická evidence: úvodní vymezení a cíle analýzy 

Cílem analýzy provedené v této kapitole je empirická verifikace růstových efektů 

zdanění nebo jednotlivých typů daní, prostřednictvím kterých působí, a jejich 

kategorizace. To následně umožní formulovat doporučení pro tvůrce daňové politiky. 

Předností provedené ekonometrické analýzy, ve srovnání s dosud zveřejněnými 

empirickými pracemi, je zejména: 

[1] Rozšíření analyzovaného období. Empirické práce zkoumající vliv zdanění (ale 

i dalších růstových veličin) na dlouhodobý ekonomický růst prostřednictvím 

nejrůznějších kanálů lze datovat zejména do 90. let 20. století (a to spíše do jejich 

první poloviny), kdy byla uvedená problematika, i s ohledem na rozvoj 

kvantitativních metod ekonomické analýzy, velmi populární. Cílem následující 

analýzy je rozšířit relevantní období o cca 10–15 let (až pro data do roku 2007
134

), 

navíc na modifikovaném vzorku zemí. Toto dodatečné období je zkoumáno jak 

v rámci časového celku, tak separátně. 

                                                 

134
  Údaje za roky 2008–2009 nejsou v ekonometrické analýze zakomponovány, a to zejména proto, že 

nejsou v úplné podobě zveřejněny pro všechny vysvětlující proměnné a všechny země 

s uspokojivou přesností. Na uvedené závěry pak má nezahrnutí dat let 2008–2009 zanedbatelný 

vliv. 
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[2] Pokus ověřit kanály, jejichž prostřednictvím může zdanění ovlivňovat 

dlouhodobý růst. Tyto hypotézy, jak je vysvětleno v předchozí kapitole, byly 

vesměs verifikovány dílčím způsobem dle jejich vlivu na jednotlivé „růstové“ 

proměnné, avšak v následující ekonometrické analýze budou v souladu s modelem 

typu MRW
135

 integrovány do neoklasického růstového modelu. 

[3] Analýza homogenního vzorku zemí. V souladu s přístupy Barroa a Sala-i- 

-Martina
136

 bude rozebrána skupina homogenních zemí, tedy ekonomik 

s podobnými institucionálními parametry, produkční funkcí apod. Kritériem 

homogenity bude zejména členství v OECD. Vzhledem ke kvalitním a jednotným 

datovým zdrojům u členů OECD lze také předpokládat přijatelnou 

komparovatelnost. Tato skupina zemí bude navíc rozdělena na další dílčí kategorie 

relativně více homogenních zemí (zejména se bude jednat o separátní analýzu zemí 

skupiny G7, EU15, EU5 tak, jak bylo detailně popsáno v předchozí kapitole). 

Zaměříme se také na případnou linearitu vlivu velikosti zdanění ve vztahu 

k dlouhodobému ekonomickému růstu. 

4.2 Datové zdroje, metodologie a odhadované modely 

Shromažďování dat bylo vedeno s cílem zajistit jejich přijatelnou konzistentnost 

a komparovatelnost, tedy využívat co nejmenšího počtu datových zdrojů. Většina 

údajů o velikosti zdanění (daňová kvóta a její části) byla čerpána z databáze OECD
137

. 

V případě implicitních daňových sazeb jsou k dispozici komparovatelné údaje pouze 

                                                 

135
  MANKIW, ROMER, WEIL (1992). 

136
  BARRO, SALA-I-MARTIN (1995). 

137
  OECD Factbook 2009 online, databáze dostupná na: 

http://titania.sourceoecd.org/vl=4335781/cl=22/nw=1/rpsv/factbook/> [cit. 15. 5. 2010], resp. 

OECD STAT. http://stats.oecd.org/index.aspx?r=644819 [cit. 7. 6. 2010]. 

http://titania.sourceoecd.org/vl=4335781/cl=22/nw=1/rpsv/factbook/
http://stats.oecd.org/index.aspx?r=644819


 
111 

pro Evropskou unii
138

 a při rozboru vlivu zdanění prostřednictvím WTI byla využita 

publikace Kotlána a Kaštana
139

. 

Údaje o velikosti HDP na obyvatele a o podílu investic na HDP byly získány 

z databáze Penn World Table
140

 konstruované na základě údajů ze systému národních 

účtů světových ekonomik, která byla popsána v práci Summerse a Hestona
141

. 

 Doplňkovým zdrojem pro údaje o velikosti lidského kapitálu byla databáze 

OECD
142

. Kvalitativní údaje o institucionálním prostředí byly čerpány z databáze 

společnosti PRS Group
143

, která od počátku 80. let každoročně zveřejňuje index 

International Country Risk Guide. 

Analýza byla provedena za období 1985–2007 s tím, že z důvodu neexistence 

vhodných časových řad u některých zemí (např. postsocialističtí členové OECD, popř. 

EU) nebo proměnných je období kratší (většinou 1992–2007, popř. 1995–2007). Při 

ekonometrické analýze byl využit tabulkový procesor MS Excel, a to především pro 

technickou úpravu dat z výše uvedených databází. Hlavně byl ale použit 

ekonometrický program E-views, verze (7). Ten je schopen provádět všechny běžné 

ekonometrické testy, jak uvádí např. Green
144

 nebo Kennedy
145

. Používanou metodou 

regrese je OLS (metoda nejmenších čtverců). V tabulkách jsou v závorkách t- 

                                                 

138
  Taxation Trends in the European Union (2009) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en

.htm [cit. 7. 6. 2010]. 

139
  KOTLÁN, KAŠTAN (2010). 

140
  Penn World Table – databáze 1950–2007 online, dostupné na:  

<http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php>. 

141
 SUMMERS, HESTON (1991), resp. v současnosti doporučovaná citace: HESTON, SUMMERS, 

ATEN (2006). 

142
  OECD Factbook 2009 online, databáze dostupná na: 

<http://titania.sourceoecd.org/vl=4335781/cl=22/nw=1/rpsv/factbook/>. 

143
  Databáze PRS Group (1984–2009), dostupné na http://www.prsgroup.com/ICRG.aspx [cit. 7. 6. 

2010]. 

144
  GREEN (2003). 

145
  KENNEDY (2003).  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
http://www.prsgroup.com/ICRG.aspx
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-statistiky. Hladina významnosti je značena způsobem uvedeným v tabulce (viz 

Příloha 3). 

Analýza byla prováděna formou panelové regrese, která umožňuje postihnout 

maticově vztahy napříč vybraným vzorkem zemí z časového hlediska
146

. Odhadován 

byl (1) neoklasický model růstu a (2) alternativně stejný model rozšířený o lidský 

kapitál tak, jak je uvedeno v následujících rovnicích: 

RGDP=c0+c1.GDP84+c2.RINVESTMENT+c3.(POPULATION+0,05)+c4.TAXATION 

 (4.1) 

RGDP=c0+c1.GDP84+c2.RINVESTMENT+c3.(POPULATION+0,05)+c4.HUMAN+c5

.TAXATION (4.2) 

V souladu se studií Mankiwa, Romera a Weila (MRW)
147

 je růst reálného HDP na 

obyvatele, jako vysvětlovaná proměnná, vyjádřen výší reálného HDP na obyvatele 

v USD přepočteného na základě parity kupní síly (RGDP) a vliv kapitálové akumulace 

je aproximován prostřednictvím ukazatele reálných investic ve vztahu k HDP 

(RINVESTMENT).  

Dalšími „neoklasickými“ vysvětlujícími proměnnými jsou: počet obyvatel 

(POPULATION), technický pokrok, míra znehodnocení kapitálu
148

 a lidský kapitál 

(HUMAN), který je na základě současných trendů aproximován podílem minimálně 

středoškolsky vzdělaného obyvatelstva na celkové pracovní síle
149

. Dále pak 

nalezneme v modelu, v souladu s hypotézou konvergence, počáteční úroveň reálného 

hrubého domácího produktu (GDP84).  

                                                 

146
  GUJARATI (2003). 

147
  MANKIW, ROMER, WEIL (1992). 

148
  Míra znehodnocení kapitálu a technického pokroku je v souladu s výše uvedenými studiemi volena 

arbitrárně ve výši 5 %. 

149
  Přesněji podílem minimálně středoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve věkové skupině 15–64 let. 
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Daňové zatížení (TAXATION) pak bylo aproximováno alternativně několika 

ukazateli
150

: 

[1]  daňová kvóta a její součásti dle metodiky OECD, 

[2]  implicitní daňová sazba a její subčásti dle metodiky ESA 1995, 

[3]  index WTI dle metodiky Kotlána a Kaštana
151

. 

4.3 Testování stacionarity 

Před započetím samotné regrese na panelových datech byla testována stacionárnost 

použitých časových řad.
152

 Stacionárnost časové řady je důležitá zejména pro kvalitu 

predikce. Predikce nestacionárních časových řad nebudou reálné a relevantní, a to 

právě z důvodu stochastické nestability.
153

 Dále provedené testy jednotkových 

kořenů
154

 využívají tzv. „panel unit root test“, který má větší vypovídací schopnost než 

test jednotkových kořenů individuálních časových řad.
155

 Byly provedeny testy 

jednotkových kořenů podle Levina, Lia a Chua
156

, Ima, Pesarana a Shina
157

 a testy 

ADF a PP podle Maddaly a Wua
158

. 

                                                 

150
  Všechny ukazatele, jejich výhody a nevýhody, jsou teoreticky popsány v kapitole (2) a prakticky 

v kapitole (3). 

151
  KOTLÁN, KAŠTAN (2010). 

152
  Stacionární je taková časová řada, u které je simultánní rozdělení množiny T pozorování hodnoty 

náhodné veličiny Y1-YT stejné jako simultánní rozdělení budoucích pozorování Y1+h-YT+h, kde T a h 

jsou nezávislé na čase. Tato striktní stacionárnost je příliš rigorózní, a proto v praxi postačí slabá 

stacionárnost, kdy je dostatečné, aby průměry a rozptyly hodnot náhodné proměnné byly v čase 

neměnné. 

153
  Při analýze časových řad ekonomických veličin se s nestacionárností setkáváme velmi často, 

protože tyto řady pravidelně vykazují trend nebo sezónnost. Obvykle lze nestacionární řady převést 

na stacionární použitím prvních nebo vyšších diferencí. Stacionárnost originálních pozorování pak 

chápeme jako homogenitu nultého řádu, je-li stacionární řada prvních diferencí, jedná se 

o homogenitu prvního řádu apod. 

154
  Unit Root Tests. 

155
  LEVIN, LIN, CHU (2002). 

156
  LEVIN, LIN, CHU (2002). 

157
  IM, PESARAN, SHIN (2003). 

158
  MADDALA, WU (1999). 
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Tabulka (4.2), a další následující (viz Příloha 3), prezentuje výsledky testů 

stacionarity používaných proměnných s tím, že první dva sloupce se týkají zjišťování 

potenciálních jednotkových kořenů v úrovních a zbývající dva sloupce pak v prvních 

diferencích. První diference pak pravidelně postačují a nesetkáváme se u nich se 

stacionaritou. Prezentovány jsou vždy nejdříve hodnoty statistiky a poté statistická 

významnost (viz tabulka 4.1 v Příloze 3). Ve druhém a čtvrtém sloupci v pořadí je 

shrnutí, zda lze považovat řady za stacionární (A = stacionární, N = nestacionární). 

Převažuje-li ze čtyř testů u každé řady alespoň třikrát „A“, považujeme řady za 

stacionární, v opačném případě pak za nestacionární s existencí jednotkových kořenů. 

V případě, že jsou příslušné časové řady jednotlivých proměnných nestacionární 

v úrovních, jsou provedeny testy stacionarity také v prvních diferencích. 

Jak vyplývá z tabulky 4.2 (v Příloze 3), při testování ukazatelů daňové kvóty (TQ) 

bylo zjištěno, že zde nejsou v úrovních jednotkové kořeny a řady lze považovat za 

stacionární. Přesto je možno vysledovat některé dílčí odlišnosti. Nalezneme zde dvě 

skupiny daní. Bezproblémové v otázce stacionarity jsou kategorie [1100], [1200], 

[5110] a naopak s možnými problémy se můžeme setkat u daní [2000], [5000], [5120] 

a u celkové daňové kvóty (TQ). Výše uvedené znamená, že u daní z příjmů 

jednotlivců, u daní z příjmů korporací a u daně typu DPH nenalezneme trend, a tedy 

také problém zdánlivé regrese, a naopak u sociálního pojištění, nepřímých daní jako 

takových a celkové daňové kvóty nejsou výsledky zcela průkazné. 

V tabulce 4.3 (viz Příloha 3) jsou prezentovány výsledky testů stacionarity 

u ukazatele implicitních daňových sazeb. Problémovým se jeví zdanění práce (ITRL), 

kde všechny testy potvrzují existenci jednotkového kořene a tudíž nestacionaritu. 

V prvních diferencích již výsledky vycházejí v pořádku, a proto bude nutno v další 

ekonometrické analýze u tohoto typu vysvětlované proměnné využít právě první 

diference. Drobné problémy v jednom prováděném testu v úrovních lze nalézt 

u zdanění spotřeby (ITRC). 

U růstových proměnných byly také prováděny testy stacionarity (tabulka 4.4 

v Příloze 3), které ale potvrdily notoricky známé skutečnosti, že v případě reálného 
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produktu na obyvatele, podílu investic na HDP, ale také velikosti lidského kapitálu, se 

setkáváme s trendovou složkou, a tudíž je nutno je do dalších analýz příslušně upravit, 

a to využitím prvních diferencí nebo zlogaritmováním. U ukazatele „populace“ se 

naopak s jednotkovými kořeny nesetkáváme. 

Testy stacionarity byly provedeny také pro institucionální proměnné
159

, jež budou 

využity pro ekonometrickou analýzu v poslední části této kapitoly. Už jen ve 

zjednodušené podobě je ilustruje tabulka 4.5 (viz Příloha 3) s tím, že proměnné, které 

mají ve druhém sloupci uvedené „A“, byly do dalších analýz zahrnuty bez úpravy 

a proměnné, u kterých je „N“, byly využity v prvních diferencích. 

4.4 Ekonometrická analýza: případ zemí OECD  

Kromě zkoumání stacionarity, jež vysvětluje změny zkoumané proměnné kauzální 

závislostí na minulých hodnotách dané proměnné, budou v dalších ekonometrických 

testech analyzovány náhodné složky, resp. jejich autokorelace
160

. V provedené analýze 

bude testována autokorelace prvního řádu
161

 pomocí Durbinovy-Watsonovy (DW) 

statistiky a LM testu
162

. 

Testovány byly vždy dva modely (neoklasický a rozšířený neoklasický) s tím, že 

bude prezentován vždy ten, který je lépe statisticky a ekonometricky verifikován. 

                                                 

159
  Popis jednotlivých proměnných je pro přehlednost uveden až v závěrečné subkapitole (4.9). 

160
  Autokorelace je sériovou korelací náhodných složek. Jedná se o situaci, kdy je náhodná složka 

v modelu v libovolném období pozorování zkorelovaná s náhodnou složkou nebo s náhodnými 

složkami v předcházejících obdobích. Autokorelace bývá způsobena u ekonometrických modelů 

nejčastěji setrvačností údajů, chybnou specifikací modelu (např. při aproximaci nelineárního vztahu 

lineární funkcí), použitím zpožděných proměnných, zprůměrovaných hodnot, vynecháním 

podstatné proměnné apod. Odhady parametrů modelu pomocí OLS zůstávají nestranné, avšak 

odhadnuté rozptyly jsou vychýlené a standardní testovací postupy ztrácejí na síle. 

161
  U autokorelace 1. řádu se jedná o závislost náhodné složky v běžném období, u autokorelace 

vyšších řádů pak o závislost náhodné složky v běžném období na náhodných složkách z více 

předcházejících období. 

162
  DW statistika je nejčastějším testem pro testování autokorelace prvního řádu a je definovaná jako 

podíl součtu čtverců rozdílu sousedních reziduí a nevysvětleného, tj. reziduálního součtu čtverců. 

Alternativou je využití Breusch-Godfrey LM-testu, který může testovat autokorelaci vyššího řádu. 
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Při analýze zemí OECD vycházel nejspolehlivěji neoklasický model, ve kterém 

byly téměř ve všech případech obvyklé růstové proměnné verifikovány jako významné 

s očekávanými znaménky a v souladu s teorií. Pouze nebyla potvrzena hypotéza 

konvergence, která postuluje, že země s vyšší počáteční úrovní produktu na obyvatele 

dosahují nižšího tempa růstu. Zmíněné se nepotvrdilo a počáteční úroveň produktu 

(GDP84) má naopak pozitivní vliv. 

Pokud jde o analýzu vlivu daňového zatížení, byla zkoumána nejprve celková 

daňová kvóta (TQ) a dále pak její jednotlivé složky, jak bylo vysvětleno v kapitole (3). 

Na závěr bylo popsáno působení některých složek indexu WTI. Vliv celkové daňové 

kvóty ilustruje tabulka 4.6 (viz Příloha 3). 

Z charakteristik ekonometrické analýzy plyne, že s přijatelným koeficientem 

determinace (25 %) vychází statisticky významný model prokazující negativní vliv 

celkového daňového zatížení na dlouhodobý ekonomický růst v zemích OECD ve 

sledovaném období, což je v souladu s teoretickými předpoklady. Koeficient 

statistické významnosti TQ je hraniční a možným problémem ekonometrické 

verifikace je autokorelace. 

V tabulce 4.7 (viz Příloha 3) jsou analyzovány jednotlivé vybrané složky daňové 

kvóty s rozčleněním na daně z příjmů jednotlivců – [1100], daně z příjmu korporací – 

[1200], vliv sociálního pojištění – [2000], nepřímé daně typu DPH – [5110] a speciální 

(spotřební) nepřímé daně – [5120].  

Z provedených regresí plyne, že existuje prokazatelný (statisticky významný) 

negativní vliv osobní důchodové daně a odvodů na sociální pojištění a speciální 

(spotřební) daně na dlouhodobý ekonomický růst. Tento vliv je, zejména v případě 

spotřební daně, kvantitativně velmi vysoký, což znamená, že zvyšování této daně 

podvazuje v OECD dlouhodobý ekonomický růst. Podobně negativní je také vliv 

osobní důchodové daně. Předpokládáme-li, že dominantní část spotřební daně tvoří 

daň z paliv a hlavní část osobní důchodové daně (týká se i sociálních odvodů) pak daň 

z práce, lze konstatovat, že výsledky nejsou až tak překvapivé.  
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V případě daně typu DPH – [5110] byl prokázán statisticky i kvantitativně 

zanedbatelný pozitivní vliv na ekonomický růst. Navíc pouze při drobných změnách 

specifikace modelu (např. při mírném zkrácení období) se tento vliv stával negativním. 

Tudíž nelze na základě provedené analýzy dát vlivu DPH jakoukoliv kauzální 

interpretaci. 

Naopak bylo prokázáno kvantitativně i statisticky významné pozitivní působení 

zdanění korporací na dlouhodobý ekonomický růst. Ukazuje se tak, že snižování 

korporátního daňového zatížení v zemích OECD nejen růstu nepomáhá, ale dokonce 

ho podvazuje. Tento poměrně překvapivý závěr však může mít celkem jednoduché 

pragmatické vysvětlení související s konstrukcí a problémy daňové kvóty jako takové, 

popsané v předchozí kapitole. Snížení efektivního daňového zatížení korporaci může 

vést k faktickému zvýšení daňové kvóty ve smyslu Lafferovy křivky, a tudíž ke 

zvýšenému ekonomickému růstu. Proto byla analýza doplněna o ukazatel efektivního 

daňového zatížení (CIT) vycházející z indexu WTI. Tento ukazatel by neměl být na 

zmíněné zkreslení náchylný. 

Tabulka 4.8 (viz Příloha 3) potvrzuje výše uvedené a postuluje negativní vliv CIT, 

kvantitativně velmi významný, avšak statisticky nepříliš verifikovatelný. Vliv osobní 

důchodové daně je očekávaný a vliv DPH negativní, ale statisticky nevýznamný. 

4.5 Ekonometrická analýza: případ zemí G7 

Při analýze skupiny nejvyspělejších zemí světa G7 byl postup stejný jako u zemí 

OECD. Byly provedeny regrese neoklasického a rozšířeného neoklasického modelu 

v období 1985–2007 a v jednotlivých dílčích obdobích. Pro celkové období byly 

potvrzeny výsledky na hranici uspokojitelnosti. V tabulce jsou uvedeny odhady 

neoklasického modelu.
163

 

V případě skupiny zemí G7 se u růstových proměnných prokázal stejný vliv jako 

při analýze zemí OECD, pouze s výjimkou negativního vlivu počáteční úrovně HDP 

(GDP84). V zemích G7 se tak potvrdila baroovská hypotéza podmíněné konvergence. 

                                                 

163
  Tento model byl nejvíce průkazný. 
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Pokud jde o analýzu vlivu zdanění, lze konstatovat, že výsledky vycházejí srovnatelné 

s OECD (např. negativní vliv TQ), byť s několika výjimkami. Nejprve je třeba zmínit 

statisticky i kvantitativně významný pozitivní vliv osobní důchodové daně. Na rozdíl 

od celku zemí OECD je možno vyvrátit hypotézu o negativním vlivu osobního 

důchodového zdanění. V zemích G7, tedy ve skupině nejvyspělejších zemí, se tak 

ukazuje, že zvýšení zatížení osobních důchodů má nikoli negativní, ale naopak 

pozitivní vliv. 

 Dále je možno uvést, že vliv korporátního zdanění je v těchto zemích také 

pozitivní, ale statisticky nevýznamný. Platí také teoretická hypotéza o negativním 

vlivu sociálního pojištění, avšak s problematickou statistickou významností. Vliv 

ostatních položek je obdobný jako u všech zemí OECD. 

4.6 Ekonometrická analýza: případ zemí EU15 

Ve skupině původních členů Evropské unie (EU15) byly nalezeny téměř totožné 

výsledky jako v OECD. Prokázal se negativní vliv celkové daňové kvóty, a tudíž 

i daňového zatížení, na dlouhodobý ekonomický růst. Zároveň byl verifikován jako 

statisticky významný negativní vliv osobní důchodové daně, sociálního pojištění 

a spotřební daně, což je zcela v souladu s teoretickými předpoklady. Nevýznamný 

a statisticky neprůkazný je vliv daně typu DPH.  

Potvrzen byl kvantitativně i statisticky významný pozitivní vliv daňového zatížení 

korporací. To může být ale, jak již bylo řečeno, způsobeno špatnými vypovídacími 

schopnostmi daňové kvóty. Vyšší daňová kvóta u korporací pak nemusí nutně 

znamenat vyšší daňové zatížení. 

Za zmínku stojí také otázka statistické verifikace. Koeficienty u jednotlivých 

proměnných vycházejí téměř vždy jako statisticky významné na 1% hladině 

významnosti, a to je ještě lepší než v případě všech zemí OECD. 

Vzhledem k tomu, že pro země EU15 jsou k dispozici údaje o implicitních 

daňových sazbách (ITR), byla provedena ekonometrická analýza také s jejich 

využitím. Obecně lze říci, že se potvrdil negativní vliv daňového zatížení měřeného 
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prostřednictvím ITR, stejně jako (až na hypotézu konvergence) očekávaný vliv 

růstových proměnných. Oproti analýze prostřednictvím ukazatele TQ však existoval 

větší problém s autokorelací a koeficientem determinace (pouze 17 %). 

Při ekonometrické analýze jednotlivých dílčích součástí implicitní daňové sazby 

byly zjištěny negativní vlivy zdanění kapitálu, spotřeby i práce, avšak 

s problematickou statistickou významností koeficientů u jednotlivých součástí. Pouze 

u vlivu zdanění práce vycházela hraniční statistická významnost, a tak snad pouze 

zdanění práce lze dát jistou kauzální interpretaci, pokud jde o negativní vliv na 

dlouhodobý ekonomický růst. 

4.7 Ekonometrická analýza: případ zemí EU5 

Ekonometrická analýza byla provedena také pro vybranou skupinu nových členů 

Evropské unie, a to s vědomím výrazně kratší časové řady. Jak již bylo řečeno, byly 

zvoleny relativně homogenní země Visegradské čtyřky a Slovinsko.  

V případě celkové daňové kvóty v zemích EU5 lze potvrdit její negativní vliv. 

S rostoucím daňovým zatížením pak ekonomický růst na pracovníka klesá. Za zmínku 

stojí, že tento efekt je kvantitativně výrazně vyšší než při předchozích analýzách, 

a např. oproti všem zemím OECD je téměř desetinásobný. Snižování daňového 

zatížení v zemích EU5 má tudíž větší smysl než v zemích EU15, a zejména než ve 

skupině zemí OECD. 

Při analýze jednotlivých dílčích složek daňové kvóty bylo zjištěno, že statisticky 

významné jsou daňové zatížení korporací a vliv DPH. Na rozdíl od předchozích analýz 

byl potvrzen negativní vliv zdanění korporací, což lze interpretovat tak, že u zemí 

skupiny EU5 má toto smysl snižovat mnohem více než u původních členů EU nebo 

OECD. Také byl prokázán statisticky významný pozitivní vliv vyššího daňového 

zatížení nepřímou daní – DPH. Tomu lze ale stěží dát kauzální interpretaci, protože 

koeficient statistické významnosti je na hraniční hodnotě a zároveň se např. po 

zahrnutí aproximace lidského kapitálu nebo po zkrácení období statistická významnost 

i kvantifikace vlivu měnila. 
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I ve skupině zemí EU5 byl rozebírán vliv implicitních daňových sazeb celkově 

i vliv jejich dílčích složek stejně jako index WTI, avšak s neprůkaznými závěry. 

Koeficient determinace vycházel velmi nízký (okolo 5 %) a významnost koeficientů 

u proměnných nebyla na běžných hladinách významnosti. Za zmínku stojí pouze 

verifikace pozitivního vlivu daňového zatížení spotřeby, což by mohlo dokreslovat 

výše uvedené závěry při analýze daňové kvóty a vlivu daně typu DPH. Byla však 

potvrzena pouze hraniční významnost u koeficientu týkajícího se této proměnné. 

4.8 Rozbor linearity zkoumané kauzality 

V další části provedené analýzy byla zkoumána linearita vztahu, tedy linearita vlivu 

zdanění na dlouhodobý ekonomický růst. Jak bylo uvedeno v subkapitole věnované 

všem zemím OECD, byl prokázán statisticky významný vliv celkového zdanění 

měřený daňovou kvótou. 

Při pozorování linearity vlivu byla zaměřena pozornost zejména na „znaménko“ 

u proměnné TQ, a tedy směr jejího vlivu, dále pak na koeficient determinace, popř. 

autokorelace, a významnost jednotlivých koeficientů u proměnných. 

Země byly seřazeny podle průměrné výše daňového zatížení (v letech 1995–2007) 

a byly postupně eliminovány státy s nejnižším daňovým zatížením. Závěry 

o negativním vlivu celkového zdanění se potvrzovaly až do stavu, kdy zůstalo 

v ekonometrické analýze posledních 5 států s nejvyšším daňovým zatížením (Švédsko, 

Dánsko, Finsko, Belgie a Francie). U těchto zemí byl naopak prokázán pozitivní vliv 

zdanění na dlouhodobý ekonomický růst (viz tabulka 4.15 v Příloze 3), což by mohlo 

být v souladu s hypotézou, že u těchto zemí má vyšší přerozdělování pozitivní vliv 

např. na účelnost vynaložení veřejných výdajů. Také zde může platit opačná kauzalita, 

tedy od ekonomického růstu, popř. HDP na obyvatele (životní úrovně) ke zdanění. 

Pokud byly vyřazovány postupně také další země, pozitivní vliv zdanění se nadále 

kvantitativně zvyšoval, stejně jako se zlepšovaly ekonometrické a statistické testy. 

Následně byly postupně eliminovány země s vysokým zdaněním a bylo zjišťováno, 

zda se závislost, co do pozitivnosti či negativnosti, neměnila u států s nízkým 
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daňovým zatížením. Nebyly však prokázány žádné statisticky významné odlišnosti 

u celkového vzorku zemí, pouze s výhradou, že u posledních „nízkodaňových“ zemí 

(USA, Japonsko, Turecko, Korea a Mexiko) existovala také pozitivní korelace mezi 

velikostí zdanění a ekonomickým růstem. 

4.9 Institucionální prostředí a velikost zdanění 

V této subkapitole bude provedena základní ekonometrická analýza v barrovském 

arbitrárním smyslu
164

. Bude tedy využito několik základních institucionálních 

proměnných, které publikuje společnost PRS Group při svém hodnocení kvality 

institucionálního prostředí ve vybraných zemích.
165

 Analyzovány budou země OECD 

v letech 1984–2008. Kondenzované výsledky ekonometrických analýz jsou uvedeny 

v tabulce 4.16 (viz Příloha 3) s tím, že v posledním sloupci značí písmeno „A“ 

uspokojivou statistickou verifikaci a „N“ nevěrohodné závěry.  

Neprůkazným, ve vztahu ke zdanění a velikosti daňové kvóty, se jevil vliv 

institucionálních proměnných typu GSTABILITY
166

 a LEGISLATIVE
167

.  

Další proměnné byly z hlediska statistické verifikace v zásadě v pořádku. Prokázal 

se pozitivní vliv korupčního prostředí (CORRUPTION) na velikost daňové kvóty, což 

lze interpretovat tak, že nižší korupční jednání ve společnosti má pozitivní vliv na 

daňovou kvótu, tedy daňové inkaso.  

Významným se jevil také vliv demokratické zodpovědnosti, který signalizuje 

pravděpodobnost pádu vlády vyslovením nedůvěry (ACCOUNTABILTY). Čím je 

tedy větší šance, že vládě nebude vyslovena nedůvěra a vydrží v úřadě, tím je vyšší 

                                                 

164
  Blíže k arbitrárnímu (nemodelovému) přístupu k růstovým proměnným např. BARRO, SALA-I- 

-MARTIN (1995) nebo FRAIT, ČERVENKA (2002). 

165
  Blíže o datových zdrojích viz kapitola (4.1). 

166
  Proměnná ukazující schopnost vlády dostát svému volebnímu programu a setrvat současně ve 

funkci celé volební období. 

167
  Tento ukazatel legislativní síly je podmíněn tradicí, ústavními zvyklostmi a kulturou ve 

společnosti. 
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daňový výběr. Uvedené lze interpretovat, i když dost chabě, tak, že delší setrvání 

vlády ve funkci se odráží ve větší stabilitě a vyšším daňovém inkasu. 

Byl také prokázán pozitivní vliv institucionální síly a kvality byrokracie 

(BUREAUCRACY), tedy její schopnosti odolávat tlakům na její změny při změně 

vlády. Schopnost byrokracie fungovat nezávisle podporuje zvýšení daňového výběru 

v zemi, a tudíž také daňovou kvótu.  

Pozitivní vliv má na velikost zdanění také „právo a pořádek“. Právo popisuje sílu 

a nestrannost právního systému a doplňující „pořádek“ postihuje všeobecné 

dodržování právních předpisů. Tento ukazatel (LAW) je pozitivně spjat s velikostí 

zdanění a veřejných výdajů, popř. s typem společnosti. Země s lepším zákonným 

rámcem a dodržováním pořádku jsou nejspíše také státy s vyšší úrovní daňového 

inkasa. 

Pokud jde o míru chudoby ve společnosti (POVERTY), byl prokázán její negativní 

vliv. Země s vyšší mírou chudoby jsou státy s nižším daňovým inkasem. 

4.10 Dílčí shrnutí a návrhy daňových změn 

Cílem této kapitoly bylo rozebrat efekty zdanění ve vztahu k dlouhodobému 

ekonomickému růstu, a to na základě nejen souhrnného ukazatele daňové kvóty, ale 

zejména ukazatelů popisujících vliv jednotlivých daní. V analýze bylo rozebráno také 

působení implicitních daňových sazeb a některých složek indexu WTI. V poslední 

subkapitole byl hodnocen vliv institucionálních proměnných na celkovou daňovou 

kvótu, a tudíž daňové inkaso jako takové. 

U vzorku všech zemí OECD byl prokázán statisticky i ekonometricky významný 

negativní vliv zdanění, měřený daňovou kvótou, na ekonomický růst. Při rozboru 

jednotlivých dílčích daní byl prokázán významný negativní vliv osobní důchodové 

daně, sociálních odvodů a speciální spotřební daně. V případě korporátní důchodové 

daně se prokázal poněkud překvapivě pozitivní vliv, a to kvantitativně velmi 

významný. Uvedený závěr, byť je v principu v rozporu s ekonomickou teorií, nemusí 

být zase až tak nevysvětlitelný. Pravděpodobně to souvisí s konstrukcí daňové kvóty 
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a s tím, že je tato de facto indikátorem podílu daňových výnosů na HDP. Zmíněné 

potvrzuje také alternativní využití indexu WTI, kde se prokázal negativní vliv 

korporátního zdanění na dlouhodobý ekonomický růst. Provedené analýzy v oblasti 

daňového zatížení korporací pravděpodobně nesignalizují pozitivnost jejich zdaňování 

ve vztahu k ekonomické výkonnosti, ale spíše velkou závislost daňového výnosu na 

velikosti daňového zatížení. 

Je také třeba zmínit velkou nejednoznačnost při zkoumání vlivu daně typu DPH. 

Byť byl prokázán dokonce pozitivní vliv vyšší DPH na ekonomický růst, byl 

kvantitativně mizivý, statisticky nevýznamný a i při velmi malé změně specifikace 

modelu se závěry měnily, stejně jako směr působení. 

Z výše uvedeného vyplývá pro ekonomiky OECD (1) doporučení snižovat daňové 

zatížení měřené daňovou kvótou, a zejména se soustředit na (2) snížení spotřebních 

daní, jejichž vliv je kvantitativně vysoký, a (3) snížení odvodů na sociální 

zabezpečení. Nezanedbatelný je také vliv osobní důchodové daně. Zmíněná 

doporučení by se ale dala napadnout z jednoho klíčového důvodu. Využití daňové 

kvóty k měření daňového zatížení může být problémové, protože bezesporu např. 

negativní vliv spotřebních daní může být způsoben nízkou cenovou elasticitou 

zdaňovaných komodit, a tudíž jistějším výnosem a presumovaným negativním efektem 

na dlouhodobý ekonomický růst. Naopak pozitivní vliv korporátní daně může být 

způsoben právě snadností daňového úniku u daně z příjmu korporací. 

V případě rozboru zemí dalších dílčích skupin se potvrdila většina závěrů, které 

platily pro země OECD. Níže budou popsány pouze odlišnosti. Ve skupině zemí G7 se 

potvrdil statisticky významný pozitivní vliv osobní důchodové daně, což může také 

znamenat vyšší úroveň daňového inkasa. Dále byl v G7 prokázán kvantitativně 

mnohem menší vliv odvodů na sociální zabezpečení a naopak výrazně vyšší negativní 

vliv speciální spotřební daně. 

V zemích EU15 má celková daňová kvóta mnohem více negativní vliv než v OECD. 

Lze to interpretovat tak, že v těchto zemích má snižování daňového zatížení větší 

efekt. Markantní je také negativní působení sociálních odvodů a speciální spotřební 
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daně. Při zkoumání implicitních daňových sazeb v EU15 se prokázal jako statisticky 

významný pouze vliv zdanění práce. 

V zemích EU5 má celková daňová kvóta vůbec největší negativní vliv na 

dlouhodobý ekonomický růst. Zároveň se v nich prokázalo také negativní působení 

zdanění korporací. 

Uvedené analýzy z dílčích zemí pak modifikují závěry pro skupinu OECD v tom 

smyslu, že (4) se doporučuje snižovat celkové daňové zatížení zejména pro země 

EU15 a EU5. Dále je vhodné především (5) v zemích EU5 snižovat daňové zatížení 

korporací, které má na dlouhodobý ekonomický růst kvantitativně podstatný vliv. 

Na základě předposlední subkapitoly lze konstatovat, že kvalita institucionálního 

prostředí může mít pozitivní vliv na velikost daňové kvóty, a tudíž také na velikost 

daňového výběru. Jedná se zejména o pozitivní vliv síly a kvality byrokracie, vhodně 

nastaveného právního rámce, včetně jeho dodržování, nízké úrovně korupce 

a odstraňování chudoby, a to na celkovou daňovou kvótu. 
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5 Normologické úvahy a návrhy legislativních změn 

5.1 Ústavně-právní východiska a mezinárodní prvky 

Jak již bylo mnohokráte řečeno, daňový systém v České republice vychází z daňové 

reformy provedené na počátku 90. let 20. století. Pramenem práva v této oblasti ve 

formálním smyslu je v ústavně-právní rovině Listina základních práv a svobod 

a Ústava České republiky. 

Jedná se zejména o čl. 4 Listiny
168

, kde se uvádí, že povinnosti mohou být ukládány 

toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv 

a svobod. Tento článek má pak odraz v klíčové části veřejných rozpočtů, tedy v oblasti 

daňové. Čl. 11/5 Listiny presumuje, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě 

zákona.  

Se specifickou úlohou státního rozpočtu jako klíčového nástroje finanční politiky 

souvisí čl. 42 Ústavy, který zakotvuje výjimku z obecného pravidla zákonodárné 

iniciativy  

a „dvoukomorového“ zákonodárného procesu a postuluje, že návrh zákona o státním 

rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda. Tyto návrhy projednává na 

veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna. 

Na úrovni kontroly plnění státního rozpočtu a další kontroly zmiňuje Ústava v čl. 97 

také roli Nejvyššího kontrolního úřadu. Finanční politika je uskutečňována, mimo jiné, 

také prostřednictvím místních rozpočtů. Toto právo přiznává Ústava v čl. 101 

územním samosprávným celkům. 

Na základě euronovely ústavy z roku 2001
169

 jsou od roku 2002 účinné články 10 

(modifikovaný), 10a (nový) a 10b (nový), které mění také roli daňové a finanční 

politiky právě s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie.  

                                                 

168
  Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. 

169
  Ústavní zákon č. 395/2001 Sb. 
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Čl. 10 je změněnou obecnou inkorporační klauzulí, která říká, že vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Tento způsob recepce 

mezinárodních norem zakotvuje do právního řádu i v oblasti daňové politiky 

mezinárodní prvek a dává mezinárodním smlouvám aplikační přednost před zákonem. 

Na rozdíl od právní úpravy do této euronovely tak rozšiřuje (a upravuje) možnost 

recepce cizích právních norem i z jiné oblasti než lidských práv
170

, byť ústavní síla 

mezinárodních smluv o lidských právech zůstává podle nálezu Ústavního soudu 

zachována. S ohledem na roli daňové politiky má zmíněná euronovela význam 

zejména u smluv zamezujících mezinárodnímu dvojímu zdanění. 

Čl. 10a Ústavy pak zejména postuluje, že mezinárodní smlouvou mohou být některé 

pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo 

instituci. Čl.10b zakotvuje mimo jiné i v daňové oblasti, že vláda pravidelně 

a předem informuje Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími 

z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v článku 

10a. 

Z pohledu mezinárodního práva se setkáváme se dvěma oblastmi zkoumání dopadů 

na daňový systém. Jedná se o eventuální komunitární úpravu, resp. o úpravu 

mezinárodního dvojího zdanění. 

Z komunitárního hlediska jsou v oblasti národní daňové politiky České republiky po 

vstupu do Evropské unie důležité primární prameny práva EU, zejména Zakládací 

smlouva o Evropském společenství (SES)
171

. Ve zmiňované oblasti se jedná 

především o čl. 90–93 týkající se pravidel zdanění a harmonizace nepřímých daní 

a články 101–104 o společné finanční a rozpočtové politice.  

                                                 

170
  Předchozí verze článku zněla: Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech 

a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají 

přednost před zákonem. 

171
  Č. 202/C 325/01. 
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V rámci sekundárního práva jde zejména o „daňové“ nařízení Rady EU v oblasti 

právní regulace fúzí a jejich daňových dopadů, resp. právních předpisů v oblasti 

nepřímých dní. 

Z hlediska komunitární úpravy v rámci Evropské unie je také důležitá daňová 

harmonizace a s ní související právní úprava. O její potřebě se začíná na půdě 

Evropských společenství hovořit již v 60. letech 20. století. Původní ambiciózní plány 

počítaly, jak se strukturální harmonizací, tak i s harmonizací sazeb. Pozornost se 

soustředila zejména na harmonizaci nepřímého zdanění. Tento typ daní (zejména 

DPH) má totiž největší vliv na fungování společného trhu.  

Přesto se v posledních letech ubírá pozornost také k harmonizaci daní přímých. 

Fungování jednotného vnitřního trhu ovlivňuje zdaňování korporací. Rozdílné zdanění 

právnických osob v jednotlivých členských státech může vést k jejich odlišnému 

postavení v hospodářské soutěži. V oblasti přímých daní je nutné přijetí pramenů 

sekundárního práva – směrnic. Ty musí být přijaty státy jednomyslně, což v praxi 

přináší řadu úskalí. 

Harmonizace přímých daní není, na rozdíl od nepřímých daní, předmětem výslovné 

úpravy Zakládací smlouvy o Evropském společenství (SES)
172

. Dovozuje se: 

nepřímo výkladem čl. 94 SES, který stanoví: „The Council shall, acting 

unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European 

Parliament and the Economic and Social Committee, issue directives for the 

approximation of such laws, regulations or administrative provisions of the Member 

States as directly affect the establishment or functioning of the common market“, 

nepřímo výkladem z čl. 175 odst. 2 písm a) SES, který stanoví: „(…) the Council, 

acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the 

European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of 

the Regions, shall adopt: (a) provisions primarily of a fiscal nature“, 

                                                 

172
  Viz čl. 94 SES. 
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ze základních svobod Evropských společenství, tj. volný pohyb zboží a služeb (i), 

osob (ii) a kapitálu (iii), 

z čl. 12 SES zakazujícího jakoukoliv diskriminaci na základě státní příslušnosti (any 

discrimination on grounds of nationality shall be prohibited). 

Vzhledem k tomu, že se Česká republika pohybuje v legislativním prostoru 

Evropské unie, musí zohledňovat primární i sekundární právo, resp. ustálenou 

judikaturu Evropského soudního dvora (ESD). Mezi základní principy, které je třeba 

nutně respektovat, patří zákaz neodůvodněné diskriminace na základě státní 

příslušnosti
173

. 

Mezinárodní dvojí zdanění je druhým zásadním problémem, který zkoumáme 

z pohledu mezinárodního práva. Principiálně vzniká v situaci, kdy je právnická osoba 

rezidentem v jedné zemi, ale má zdroj příjmů v jiném státu
174

. V takovém případě si 

nárokují oba státy část z těchto příjmů formou vybírané daně. Dochází tedy ke kolizi 

daňových zákonů v dotčených zemích. Vzhledem k tomu, že takový stav vede ke 

snížení motivace investovat v mezinárodním kontextu, popř. k daňovým únikům, 

vzniká snaha státu eliminovat problém mezinárodního dvojího zdanění systémem 

mezinárodních smluv
175

. Ty pak doplňují a precizují systém mezinárodního práva, 

který je ve své podstatě postaven na principu kolizních norem. 

                                                 

173
  Viz judikatura (C-311/97 Royal Bank of Scotland, C-251/98 Baars, C-410/98 Metallgesellschaft 

apod.) 

174
  Popsaná definice se týká právního dvojího zdanění, tedy zdanění stejného předmětu daně 

u stejného poplatníka. Ekonomické dvojí zdanění vzniká, když dva státy uvalují daň na různé 

poplatníky, ale u stejného předmětu zdanění. 

175
  Obecně se může využívat i vnitrostátní úpravy k odstranění mezinárodního dvojího zdanění, kde 

příslušný domácí daňový zákon umožňuje na zjištěnou daňovou povinnost započítat daň, která byla 

vyměřena v jiném státu, a to dokonce i v případě, že tato nebyla reálně zaplacena (např. z důvodu 

daňových prázdnin). Nejjednodušším se pak jeví poskytnutí automatického osvobození rezidentů 

od daňové povinnosti, kterou mají ze zahraničních zdrojů. 



 
129 

V současnosti jsou základem pro mezinárodní vyjednávání dvě vzorové smlouvy – 

OECD
176

 (OECD Model Tax Convention on Income and Capital) a OSN
177

 (United 

Nations Model Double Taxation Convention between Developing Countries).  

Z pohledu mezinárodního práva a mezinárodních smluv můžeme hovořit 

o opatřeních dvoustranných nebo mnohostranných. Bilaterální nástroje jsou v oblasti 

úpravy mezinárodního dvojího zdanění zjevně používanější. Problémem se pak jeví, že 

dvoustranné smlouvy nereflektují možné situace, kdy nadnárodní společnost má 

aktivity, jež se dotýkají i více zemí současně. K 1. 7. 2006 měla Česká republika 

uzavřené smlouvy o eliminaci mezinárodního dvojího zdanění v oblasti zdanění 

korporací s 68 státy světa a s mnoha dalšími je situace ve stádiu jednání. Fakticky tyto 

smlouvy postihují všechny významné partnerské ekonomiky.  

Mezi nejvýznamnější z pohledu vzájemného zahraničního obchodu a investic patří 

smlouva s Německem
178

, USA
179

, Japonskem
180

, Ruskem
181

 nebo Slovenskem
182

. 

Prvními smlouvami byly dohody s Nizozemím (1974), Francií (1975) či Německem 

(1983). Tento proces pak pokračuje až do současnosti, např. dohodou s Jordánskem 

(2006) či Gruzií (2006). 

V oblasti mnohostranných smluv je relevantní zejména úprava v rámci Evropské 

unie a již zmíněná směrnice Rady 2005/19/ES, o společném zdanění při fúzích, 

rozděleních a převodech. 

                                                 

176
  Upravuje vztahy mezi vyspělými zeměmi. 

177
  Upravuje vztahy mezi rozvojovými zeměmi. 

178
  Vyhláška č. 18/1984 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou 

republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. 

179
  Sdělení č. 32/1994 Sb., o smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými 

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku. 

180
  Vyhláška č. 46/1979 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem 

o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu. 

181
  Sdělení č. 278/1997 Sb., o smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ruskem. 

182
  Sdělení č. 100/2003 Sb., o smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení 

dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 
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Princip uvedených dohod je pak postaven na rozlišení příjmů zdaňovaných v daném 

státu podle příjmu provozovny v tomto statě a eliminaci dvojího zdanění v případě 

dividend. 

5.2 Vnitrostátní úprava českého daňového práva 

Na zákonné úrovni lze postihnout ze širšího pohledu roli daňové politiky zejména 

v oblasti každoročně schvalovaného zákona o státním rozpočtu a každoročního 

schvalování státního závěrečného účtu. Klíčovými zákony jsou především zákon 

o rozpočtových pravidlech
183

 nebo stejný týkající se územních rozpočtů
184

.  

Tyto zákony popisují příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, jejich plánování, 

kontrolu, popř. rozpočtová opatření v průběhu roku. Z hlediska redistribuční funkce 

fiskální politiky se pak jedná zákon o rozpočtovém určení daní
185

, který kvantitativně 

stanovuje procentní část pro sdílené daně (např. DPH, daně z příjmu). 

Dále je nutno zmínit jednotlivé zákony regulující činnost státních fondů
186

 ve 

smyslu zákona o rozpočtových pravidlech a jednotlivé daňové zákony
187

. 

Z podzákonných norem se jeví důležitou např. vyhláška o rozpočtové skladbě
188

. 

Z čistě daňového hlediska jsou pak v zákonné rovině důležité zákony upravující 

přímé i nepřímé daně. Pokud jde o přímé daně, je nutno zmínit daně z příjmů 

právnických i fyzických osob a daně majetkového charakteru. 

Podle platné právní úpravy je zakotveno zdanění příjmů v zákoně č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl již 116× 

novelizován.
189

 

                                                 

183
  Zákon č. 218/2000 Sb. 

184
  Zákon č. 250/2000 Sb. 

185
  Zákon 243/2000 Sb. 

186
  Např. Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí apod. 

187
  Budou rozebrány dále. 

188
  Vyhláška č. 323/2002 Sb. 

189  
Počet novelizací, nepřehlednost a nesystémovost patří mezi kritické výhrady k zákonu o daních 

z příjmů. 
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V oblasti negativní normotvorby Ústavního soudu se v oblasti zdanění příjmů 

uplatnily nálezy Ústavního soudu č. 3/2000 Sb. a 145/2002 Sb., které shledaly za 

problémové a v nesouladu s ústavním pořádkem níže uvedené paragrafy daňových 

předpisů. V prvním případě se jednalo o daňovou úpravu v souvislosti s vypořádáním 

majetkových vztahů a úpravě majetkových nároků v družstvech. Bylo rozhodnuto 

o zrušení § 40 odst. 25 zákona č. 586/1992 Sb. 

Ve druhém, zásadnějším případě pak bylo zrušeno ustanovení označené bodem 48 

čl. I zákona č. 210/1997 Sb., kde byl rozšířen okruh specifických obchodních případů, 

u nichž správce daně zkoumá sjednané ceny. Pokud poplatník nedoloží uspokojivě 

rozdíl mezi cenou sjednanou v takovém případě a cenou, která by byla sjednána 

v běžných obchodních vztazích mezi nezávislými osobami spojenými jinak než 

ekonomicky nebo personálně, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný 

rozdíl. Nedostatek uspokojivého vysvětlení ze strany daňového poplatníka zde vede ke 

změně základu daně, a tím i ke změně výše daně. Podle čl. V nabyl zákon č. 210/1997 

Sb. účinnosti dnem 1. 1. 1998, avšak čl. III bod 1 tohoto zákona stanovil, že 

ustanovení čl. I bodů 33, 34, 48, 51, 52, 62 [týkající se pouze § 24 odst. 2 písm. zf)], 

69, 98 a 114 se použijí již pro zdaňovací období 1997. 

Podle navrhovatele, kterým byl Krajský soud v Ostravě, patří k základním 

principům vymezujícím kategorii právního státu princip ochrany důvěry občanů 

v právo, a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti (retroaktivity) právních 

norem. Tento princip byl zjevně navrhovanou právní úpravou porušen. Dalšími 

důležitými předpisy v oblasti zdanění příjmů jsou např. zákon č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv 

a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů. 

Z podzákonných norem se jeví relevantní zejména vyhláška ministerstva financí 

č. 146/1993Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Klíčovou majetkovou daní je daň z nemovitostí, která je 100% příjmem obecních 

rozpočtů. V obecné rovině nejsou její výnosové efekty tak důležité, avšak z hlediska 

obecních rozpočtů se jedná o daň významnou, a to i z pohledu moderačního práva 

obce v podobě stanovování koeficientů. Právní úprava vychází ze zákona č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

V podzákonné rovině se jedná zejména o vyhlášku ministerstva financí č. 12/1993 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitostí. Z hlediska správného stanovení daně ze zemědělských 

pozemků má význam vyhláška ministerstva zemědělství č. 456/2005 Sb., kterou se 

stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských 

pozemků. 

Se změnou vlastníka nemovitosti je spojena tzv. trojdaň. Jedná se o daň dědickou, 

darovací a z převodu nemovitostí, kde právě posledně jmenovaná se jeví výnosově 

nejdůležitější. Právní úprava vychází ze zákona č. 18/1993 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

Daní majetkového charakteru je v ČR také silniční daň, jejíž právní úprava je 

obsažena v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění posledních předpisů. 

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo 

k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti 

s podnikáním apod. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou 

předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně 

k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. 

Zejména z terminologického pohledu je důležitý zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Z podzákonných norem se jedná o vyhlášku ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 

Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 

Nepřímé daně jsou v ČR tvořeny daní z přidané hodnoty a soustavou spotřebních 

daní. Daň z přidané hodnoty je regulovaná zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon zapracovává příslušné 

předpisy Evropských společenství a upravuje daň z přidané hodnoty, která se uplatňuje 

na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Vzhledem k výše popsané harmonizaci nepřímých daní v rámci Evropské unie, 

nabývají na významu (kromě již uvedené Zakládací smlouvy o Evropském 

společenství) např. směrnice Rady 2006/112/ES (2009/47/ES), o společném systému 

daně z přidané hodnoty, resp. směrnice Rady 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí 

pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty. 

Další nepřímou daní je daň spotřební, která je upravena zákonem č. 353/2003 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a upravuje podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína 

a meziproduktů a tabákových výrobků spotřebními daněmi, resp. způsob značení 

a prodeje tabákových výrobků a způsob značení některých minerálních olejů. 

Na závěr je nutno zmínit zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

který nastartoval Topolánkův pokus o reformu veřejných financí na příjmové stránce 

veřejných rozpočtů. Zákonem se mění 46 zákonů, dále se ruší jeden zákon a zavádí 

nové energetické či ekologické daně. Jedná se o daň ze zemního a některých dalších 

plynů, z pevných paliv a z elektřiny. 

5.3 Konkrétní návrhy legislativních změn 

O návrhu legislativních změn lze hovořit v hmotně-právní, procesně-právní 

a institucionální podobě. S ohledem na zaměření práce a předchozí analýzy se budeme 

věnovat pouze hmotně-právní úpravě. O zbývajících oblastech je v následujících 

řádcích pojednáno pouze stručně. 
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Případné další práce by se měly v procesně-právní rovině nejspíše zabývat 

problematikou nového daňového řádu, který nahrazuje od 1. 1. 2011 dosud platný 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Zmíněný nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, je bezesporu nutný, neboť zákon 

o správě daní a poplatků je nejenom za posledních skoro 20 let v mnoha oblastech 

překonaný, ale byl předmětem 53 novelizací, a je tudíž značně nepřehledný. Navíc je 

předmětem velmi rozsáhlé judikatury, která ho v mnoha ohledech výrazně pozměnila, 

což lze v kontinentálním právním prostředí považovat za problematické. Pokud je 

možno konstatovat, že o potřebnosti nového daňového řádu není sporu, nemůžeme 

totéž říci o jednotnosti odborných názorů na obsahové změny v materiálním slova 

smyslu. Schválený nový daňový řád jednoznačně lépe vymezuje daňovou 

terminologii, zlepšuje princip editační povinnosti správce daně, posunuje splatnost 

daně ve výši, která byla stanovena nad rámec daňového přiznání až po právní moci 

rozhodnutí apod. Podle Hospodářské komory ČR lze výhody daňového řádu spatřovat 

v následujících rovinách
190

: 

 větší přehlednost a lepší systematická uspořádanost nového zákona, 

 jasnější a jednotné vymezení pojmů, 

 zkvalitnění zásad daňového procesu, 

 větší podpora elektronizace daňové správy, 

 jasná pravidla pro doručování, 

 jasná pravidla pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj, 

 lepší provázanost ve vztahu k přezkumu prováděnému v rámci správního 

soudnictví, 

 odstranění omezení při volbě zástupce, 

 možnost odpustit úrok z prodlení při posečkání již při vydání rozhodnutí 

o posečkání, 

                                                 

190
  http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-danovy-rad-55359.html [cit. 15.10.2010 ]. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-danovy-rad-55359.html


 
135 

 možnost dokončení daňové kontroly a daňové exekuce původním správcem 

daně i po změně místní příslušnosti, 

 rozšíření možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň na úkor 

obnovy řízení, 

 posunutí splatnosti daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení 

daňového subjektu, až po rozhodnutí o odvolání, pokud bude podáno, 

 zavedení požadavku odůvodňovat každé rozhodnutí, 

 předřazení priority úhrady daně před její příslušenství, 

 stanovení jednoznačných pravidel pro opakování daňových kontrol a jejich 

omezení, 

 zkrácení obecné lhůty, po jejímž uplynutí je možné se bránit před nečinností, ze 

šesti na tři měsíce, 

 jednoznačné nastavení lhůty pro stanovení daně, 

 v řízení o mimořádném opravném či dozorčím prostředku nebude vznikat úrok 

z prodlení, 

 veškeré pravomoci správce daně vystupujícího v pozici soudu jsou zakotveny 

v daňovém řádu, tudíž nebude do budoucna nutné, aby se přiměřenou aplikací 

občanského soudního řádu do role soudu dosazoval, když zároveň má ještě 

pozici oprávněného, 

 zavedení pravidla, podle něhož je nutné při volbě způsobu vymáhání dbát toho, 

aby náklady spojené s vymáháním nebyly neúměrné k výši vymáhaného 

nedoplatku, 

 přehledná úprava dražeb věcí movitých i nemovitých a s tím souvisejícího 

rozvrhového řízení. 

Zmíněné umožňuje zkvalitnit podnikatelské prostředí. Na druhé straně je nový 

daňový řád kritizován zejména z důvodu, že v některých oblastech výrazně omezuje 

práva daňového poplatníka ve prospěch daňové správy. Kritizována je například 
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sporná úprava doručování písemností, zhoršení práv poplatníka při daňové kontrole 

nebo při odvolání. Z těchto důvodů se uvažuje již v této fázi o novelizaci daňového 

řádu. 

V institucionální rovině reformy daňového práva můžeme hovořit zejména 

o sloučení orgánů územně finanční a celní správy do jednotného orgánu Finanční 

a celní správy ČR. Dále se jedná o pověření těchto orgánů výběrem sociálního 

a zdravotního pojištění. 

V následujících subkapitolách budou formalizovány legislativní změny de lege 

ferenda v hmotně-právní oblasti, a to ve třech oblastech, což je v souladu s metodikou 

Evropské unie a Evropské komise tak, jak byla popsána v předchozích kapitolách. 

Jedná se o daňové zatížení spotřeby, práce a kapitálu. 

5.3.1 Legislativní změny v oblasti daňového zatížení spotřeby 

Jak již bylo řečeno v závěrech z empirické analýzy popsaných v předchozích 

subkapitolách, z hlediska zkoumaného dopadu jednotlivých daní na životní úroveň 

a ekonomický růst a z hlediska komparace s ostatními zeměmi OECD a EU, existuje 

prostor ke zvyšování nepřímých daní a zdanění spotřeby vůbec, avšak pouze v oblasti 

DPH. Spotřební daně jsou z hlediska efektivnostního v této rovině nepoužitelné, neboť 

byť mají výhodu malé cenové elasticity, jejich zvyšování výrazně podkopává 

ekonomický růst, a to zejména v zemích typu České republiky. 

Obecně je však nutno případné zvyšování DPH navázat na uvažované systémové 

změny jiných daní (v právním i ekonomickém slova smyslu). Zejména se jedná 

o případnou reformu důchodového pojištění a s tím více či méně související 

zredukování daňového zatížení práce. 

S ohledem na právní úpravu v rámci Evropské unie a také na politickou 

průchodnost v České republice je jednou z elementárních možností zvyšování snížené 

sazby DPH, a to ze současných 10 % na cca 12 %, popř. úplné sjednocení základní 

a snížené sazby DPH na úroveň okolo 19 %. Tato varianta však může mít podle 

některých názorů negativní sociální dopady na nízkopříjmové skupiny, popř. na 
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cenovou hladinu. Příslušná změna § 47 zákona č. 235/2004 Sb., je tedy ale první 

z možností. Je pouze nutno akceptovat příslušné harmonizační předpisy Evropského 

společenství, zejména směrnici č. 2006/112/ES (2009/47/ES), která ukládá členským 

zemím, aby jejich základní sazba nebyla nižší než 15 % a jejich snížená sazba nižší 

než 5 %. Tyto podmínky, spolu s dalšími (např. umožnění plného nároku odpočtu na 

vstupu), zmíněný návrh splňuje. 

Další z možností je úprava seznamu zboží a služeb podléhající snížené sazbě DPH. 

Zákon č. 235/2004 Sb., popisuje tyto aktuálně platné ve své příloze č. 1 (zboží) 

a v příloze č. 2 (služby). Poněkud nesystémově pak také v samotném § 47 (týká se 

dodání tepla a chladu – odst. 3). Jedná se např. o potraviny včetně nápojů (vyjma 

alkoholických, vymezených zvláštním předpisem), dětské pleny, zdravotnické 

prostředky podle zvláštních předpisů, knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny 

a časopisy (reklama zde ale nepřesahuje 50 %), ubytovací služby, pohřebnictví nebo 

sociální bydlení. 

Při této úpravě je však nutno mít na paměti přílohu III. výše uvedené směrnice 

č. 2006/112/ES, která závazně vymezuje zboží a služby, které je možno zařadit do 

snížené sazby DPH. Jedná se např. o: 

1) potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholických nápojů) pro lidskou 

a zvířecí spotřebu; živá zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle určené 

k použití při přípravě potravin; výrobky obvykle určené k použití jako doplněk 

nebo náhražka potravin; 

2) rozvod vody;  

3) farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o zdraví, prevenci chorob 

a pro účely lékařské a veterinární péče, včetně výrobků užívaných 

k antikoncepci a hygienické ochraně; 

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou obvykle určena 

k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pro výlučnou 

osobní potřebu zdravotně postižených, včetně oprav takového zboží, jakož 

i dodání dětských sedaček do automobilu; 
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5) přepravu osob a jejich doprovodných zavazadel; 

6) dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur, letáků a obdobných 

tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních 

partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map), 

novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně určeny k propagaci, včetně 

dodání na výpůjčku knihovnami; 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, na trhy a veletrhy, 

do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na 

výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

8) zpřístupnění příjmu televizních nebo rozhlasových pořadů; 

9) poskytnutí služeb spisovateli, skladateli a výkonnými umělci a jejich autorské 

odměny; 

10) dodání, výstavba, renovace a přestavba bytů v rámci sociální politiky; 

11) dodání zboží a poskytnutí služeb obvykle určených k použití v zemědělské 

výrobě, vyjma investičního majetku, jako jsou stroje a budovy; 

12) poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými zařízeními, včetně 

poskytnutí ubytování v prázdninových táborech a na místech upravených 

k využívání jako tábořiště a parkovišť pro obytné přívěsy; 

13) oprávnění ke vstupu na sportovní akce; 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

15) dodání zboží a poskytnutí služeb organizacemi, které členské státy uznávají za 

dobročinné a které provádějí činnost v oblasti sociální péče a sociálního 

zabezpečení; 

16) poskytnutí služeb pohřebními ústavy a krematorii, jakož i dodání souvisejícího 

zboží; 

17) poskytnutí lékařské, zubolékařské a lázeňské péče, 
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18) poskytnutí služeb v souvislosti s úklidem veřejných komunikací, a s odvozem 

a zpracováním domovního odpadu; 

19) drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu 

(včetně spravování a přešívání); 

20) domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, 

nemocné nebo postižené osoby); 

21) holičství a kadeřnictví. 

Na základě uvedeného se lze domnívat, že by mohla být přehodnocena příloha č. 1 

a č. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v oblasti daňové podpory (formou snížené sazby DPH) 

např. u sociálního bydlení, které je nyní velmi maximalisticky vymezeno a spadá do 

něho většina běžných staveb rodinných domů i bytů. Dále je možno uvažovat 

o kategorii knih a časopisů či ubytovacích a pohřebních služeb. 

Třetí ze systémových možností jak zvýšit daňové zatížení formou DPH je eliminace 

osvobozených položek, které jsou uvedeny v § 51 zákona č. 235/2004 Sb. Jedná se 

o plnění bez nároku na odpočet, která jsou někdy také nazývána plněními s nulovou 

sazbou (zero-rated), což mnohem lépe vypovídá o jejich charakteru. Jedná se o: 

1) poštovní služby (§ 52), 

2) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), 

3) finanční činnosti (§ 54), 

4) pojišťovací činnosti (§ 55), 

5) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších 

zařízení (§ 56), 

6) výchovu a vzdělávání (§ 57), 

7) zdravotnické služby a zboží (§ 58), 

8) sociální pomoc (§ 59), 

9) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60), 

10) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61) apod. 
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Zařazení těchto položek s faktickou nulovou sazbou DPH by mělo být 

vyargumentováno především s ohledem na důvody sociální (či ekonomické) nebo 

technické. První skupina důvodů by měla umožnit co nejvyšší dostupnost služeb 

sociálně slabým skupinám občanů. Druhá skupina eliminuje zdanění těch služeb (např. 

loterie), které vzhledem ke své podstatě neumožňují DPH efektivně vybírat. Navíc 

bývá často argumentováno, že tato plnění byla fakticky osvobozena již dávno před 

zavedením jednotného systému DPH. Tento argument lze ale považovat za lichý 

a účelový. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená plnění jsou výjimkou z obecného pravidla, že 

DPH má být uvalovaná na všechny zboží a služby, je v této oblasti důležitá judikatura 

ESD. V této judikatuře
191

 ESD opakuje dvě základní zásady. Jde o zásadu (1) 

povinnosti úzkého a přesného výkladu a zásadu, která zdůrazňuje, že (2) pojmy 

související s osvobozením mají svůj vlastní komunitární obsah. 

Na základě výše uvedeného se lze domnívat, že některé osvobozené služby lze 

zařadit do standardního režimu DPH. Jedná se např. o finanční a pojišťovací činnosti, 

ale také poštovní či rozhlasové a televizní služby. Jejich daňová eliminace již často 

ztratila opodstatnění a setrvání v tomto režimu je spíše výsledkem působení 

zájmových skupin. Navíc se lze s úspěchem domnívat, že zamezením uplatnění 

odpočtu se může cena služby paradoxně zvýšit. Může zde tudíž odpadat argument 

o negativním dopadu eliminace osvobození těchto plnění na cenovou hladinu a životní 

úroveň občanů. 

Jednou z prvních vlaštovek v uvedené oblasti je např. novela zákona o DPH 

s účinností od 1. 1. 2009, kde byl zrušen odst. 3, § 53, který postuloval, že od daně bez 

nároku na odpočet daně jsou osvobozena plnění uvedená v odstavci 1, pokud jsou 

přeúčtována plátcem jiné osobě a přeúčtovaná částka nepřevyšuje částku, za kterou 

plátce tato plnění pořídil. 

                                                 

191
  Např. C-2/95, C-349/96, C-76/99, C-141/00. 
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Dalšími možnými variantami, jak zvýšit DPH, je eliminace osob uvedených v § 6 

zákona č. 235/2004Sb., tedy osob osvobozených od uplatňování daně. V současnosti 

platí, že osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, je 

osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne částku 1 000 000 Kč za 

nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 94). 

Existuje tak zde osvobození osob s maloobjemovými plněními, které nejsou 

povinny uplatňovat daň, avšak nemohou si také tuto odečíst na vstupu. Byť zde 

existuje posun oproti právní úpravě před účinností zákona č. 235/2004 Sb., kde byl 

uvedený obrat 3 000 000 Kč (a kvartální obrat 750 000 Kč), přesto se lze domnívat, že 

eliminace tohoto osvobození je možná. Protiargumentem je zejména potenciální 

administrativní náročnost u malých podnikatelů. Tu by bylo možno eliminovat určitou 

paušální daní, která by byla dodatečným příjmem veřejných rozpočtů. 

Z dalších možných provýnosových možností zvýšení DPH je opětovné obnovení 

právní úpravy v zakotvení nemožnosti odpočtu DPH na vstupu u osobních automobilů, 

resp. umožnění takového odpočtu pouze do určité pořizovací ceny. Byť se jedná 

o výjimku z obecného pravidla, přesto nelze pochybovat o její výnosové efektivnosti. 

5.3.2 Legislativní změny v oblasti daňového zatížení práce 

Další z možností presumované reformy veřejných financí a potenciálních 

legislativních změn de lege ferenda, je upravit daňové zatížení práce. Jedná se 

o zatížení daní v právním i ekonomickém slova smyslu, tzn. nejen prostřednictvím 

daně z příjmů fyzických osob, ale také z důvodu odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění. 

Jak již bylo v této práci několikrát řečeno, byly potvrzeny negativní důsledky obou 

těchto typů „daní“ na životní úroveň a ekonomický růst. Navíc v oblasti dalších 

odvodů ze mzdy (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem 

i zaměstnavatelem) je Česká republika na nelichotivém 1. místě nejen v rámci OECD, 

ale také mezi zeměmi Evropské unie. 
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Vzhledem k tomu, že sociální a zdravotní odvody mají, z důvodu existence stropů, 

degresivní charakter a neumožňují provádět cílenou daňovou politiku (pronatalitní, 

ekologickou, vzdělávací apod.), je prvním možným doporučením zrušení sociálního 

pojištění a jeho nahrazení daní z příjmů. Daňová sazba by však musela mít vyšší sazbu 

než nynějších 15 % a její charakter by mohl být degresivní tak, aby byly zachovány 

stropy pojistného. Celková daňová sazba by však nemusela mít hrozivou výši okolo 

70 % (což je současné efektivní daňové zatížení práce), ale výrazně nižší. Případný 

výpadek příjmů do veřejných rozpočtů (ten by nemusel být z důvodu platnosti 

Lafferovy křivky až tak významný) by byl eliminován právě navrhovaným zvýšením 

DPH. 

V případě politické neprůchodnosti těchto změn je reálnou možností zavedení 

jednotného základu pro stanovení výše daně z příjmů, sociálního a zdravotního 

pojištění.  

Za problematické, matoucí a nesplnivší svůj účel (informovat zaměstnance 

o skutečných nákladech na pracovníka, jež má zaměstnavatel) lze považovat institut 

tzv. superhrubé mzdy
192

. Dalším doporučením (a to i např. podle OECD) tedy je tento 

institut zrušit. Nepřímo lze toto dovodit také z nálezu Ústavního soudu ze dne 31. 1. 

2008 (24/07), který konstatoval „svévolnost“ použití kategorií předmětu a základu 

daně (byť zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů nezrušil). 

Problémovost „superhrubé mzdy“ lze v právním smyslu ilustrovat na § 3/odst. 1, 

§ 5/odst. 1 a § 6/odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Předmět daně z příjmů je popsán § 3/odst. 1, podle kterého jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob: 

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), 

b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), 

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

                                                 

192
  Toto je spíše popularizační termín, neboť pojem není v žádném českém právním předpise upraven. 
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d) příjmy z pronájmu (§ 9), 

e) ostatní příjmy (§ 10). 

Ve stejném zákoně v § 5/odst. 1 se uvádí, že základem daně je částka, o kterou 

příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně 

z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů 

podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. 

A konečně v § 6/odst. 13 je postulováno, že základem daně (dílčím základem daně) 

jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou 

v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní 

pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit 

zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“). Částka odpovídající povinnému 

pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti nebo 

funkčnímu požitku i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné 

zaměstnavatel nemá.  

Z výše uvedeného plyne, že institut superhrubé mzdy je v kontextu § 5/odst. 1 

a § 6/odst. 13 zakotven problémově, neboť prvé dva paragrafy jsou v rozporu 

s posledním uvedeným. 

 V souladu s § 6/odst. 13 téhož zákona, který postuluje 15 % daňovou sazbu, § 2 

zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, podle kterého jsou odvody zaměstnavatele ve výši 25 % 

vyměřovacího základu a § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, kde jsou odvody zaměstnavatele ve výši 9 %, zjišťujeme, že efektivní 

daňová sazba je ve výši 23 % (1,34*0,15/0,875). 

Navíc v kombinaci s existencí stropů na sociální a zdravotní pojištění vede 

k progresivně degresivní daní z příjmů fyzických osob (nebo degresivní daňové 

sazbě), což nebyl zjevně úmysl zákonodárců. 
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Poslední skupinou problémů souvisejících s daňovým zatížením práce a příjmů 

obecně je formální struktura zákona č. 586/1992 Sb. a existence série výjimek 

v podobě příjmů osvobozených od daně, odečitatelných položek od základu daně 

a slev na dani. Tento zákon byl již 116× novelizován
193

 a je v podstatě velmi 

nepřehledným. Z hlediska předchozích analýz se nejeví výše daně z příjmu fyzických 

osob kritickou (problémem je sociální a zdravotní pojištění), přesto je počet výjimek 

nekceptovatelný. V současnosti jich nalezneme celkem 72, kde je exempce některých 

druhů příjmů z obecného pravidla, že dani z příjmů podléhají veškeré příjmy z činnosti 

a nakládání s majetkem.  

V prvé řadě se jedná o příjmy podle § 4 (39 položek), jež zvýhodňují např. 

ekologická energetická zařízení, určitý prodej movitých věcí a nemovitostí, 

osvobození příjmů, které není systémové zdaňovat (dávky nemocenské péče, důchody 

apod.).  

Dále jde o příjmy dle § 6 (21 položek), který specifikuje osvobození pro příjmy ze 

závislé činnosti a funkční požitky (např. osvobození hodnoty stravování jako 

nepeněžité plnění, hodnoty nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní 

plnění, osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění apod.), příjmy 

podle § 10/odst. 3 (např. osvobození výher z loterií, sázek a ostatních her), dle § 7 

(příjmy úpadce) a podle § 15, které jsou nezdanitelnou částí základu daně (např. 

hodnota darů, příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění, členské příspěvky 

odborové organizaci či úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření). 

Je také nutno zmínit položky z § 34, § 35, § 35a, § 35b, které budou rozebírány 

v další subkapitole týkající se právnických osob. 

Diskutovat je také možno položky v rámci § 35
194

. Poměrně vysoké jsou slevy na 

dani, kde se daň snižuje o:  

                                                 

193
  Od roku 1993 do 1. 11. 2010. Další novelizace již čeká pouze na podpis prezidenta. 

194
  Dále uvedeno pouze ve zjednodušené podobě, nejedná se o celou zákonnou dikci daného 

paragrafu. 
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a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením, resp. o:  

b) částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 

apod. 

Poměrně výrazně byly navýšeny slevy ve smyslu § 35ba spojené s již zmíněným 

zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jedná se o:
195

 

a) 24 840 Kč na poplatníka, 

b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 

nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč,  

c) 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo 

druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění,  

d) 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

e) 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,  

f) 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let 

nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který 

poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let, 

g) 11 604 Kč na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti. 

U těchto slev, zejména u těch, jež nemají vazbu na poplatníka, ale sledují jiné, např. 

humanitární důvody, lze uvažovat o jejich eliminaci a získané výnosy využít na 

snížení zejména sociálních odvodů. Aktuálně byla schválena Parlamentem (a čeká na 

podpis prezidenta) pouze dočasná redukce slevy na poplatníka a dítě v souvislosti 

s povodněmi. Toto je účelovým dočasným zvýšením daňového zatížení příjmů 

fyzických osob. 

Eliminací výše uvedených výjimek, popř. „daňových slev“ všeho druhu by došlo 

k zpřehlednění zdanění příjmů. Získané dodatečné výnosy by mohly být použity 

                                                 

195
  Dikce zmíněného paragrafu je zestručněna. 
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k eliminaci vysokého zatížení práce sociálním a zdravotním pojištěním a nikoliv 

k sanaci deficitu veřejných rozpočtů, jak navrhuje současná vládní koalice. 

Lze se také domnívat, že omezování podpory stavebnímu spoření formou snížení či 

eliminace státního příspěvku na stavební spoření a zdanění výnosů z vkladu na 

stavebním spoření je cesta správným směrem. Získané prostředky by však opět měly 

směřovat ke snižování celkového daňového zatížení práce. Bohužel však přístup 

současné většiny v Poslanecké sněmovně, která využívá nepravou retroaktivitu 

a i „zpětně“ daní 50% daní příspěvky z platných smluv není nejrozumnějším řešením. 

Byť nejspíš u případné stížnosti u Ústavního soudu zvítězí názor, že převažuje ústavní 

zásada „veřejného zájmu“ před zásadou „ochrany oprávněných očekávání v rámci 

existujících právních vztahů“ a příslušný právní předpis nebude zrušen, přesto lze ze 

systémového hlediska spíše vidět jako žádoucí měnit podporu stavebnímu spoření 

v souvislosti s novými smlouvami. 

 Na závěr této subkapitoly lze konstatovat, že také případná integrace některých 

daní do daně z příjmů je žádoucí. Jedná se především o daň dědickou a darovací, 

u které nebrání nic tomu, aby tento příjem byl, při zachování již současných 

osvobození příbuzných, zdaněn např. klasickou sazbou daně z příjmů fyzických osob. 

5.3.3 Legislativní změny v oblasti daňového zatížení kapitálu (korporací) 

Z analýz provedených v předchozích kapitolách vyplývá, že především v zemích typu 

České republiky, je vysoké daňové zatížení korporací problémové. I když docházelo 

v minulosti zejména s ohledem na snižování zákonné daňové sazby, ke snižování 

daňového zatížení, nelze toto považovat za nijak výjimečné v evropském prostoru, 

protože stejným způsobem se chovaly zejména noví členové Evropské unie. 

Vývoj nominální daňové sazby u daně z příjmu právnických osob (dále DPPO) lze 

v České republice tedy charakterizovat jako dlouhodobý dynamický pokles. Jak 

ukazuje následující tabulka, DPPO se snížila ze 45 % v roce 1993 až na současných 

19 %.  
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Tabulka 5.1: Vývoj sazby DPPO 

rok DPPO (%) Vláda
196

 Daňová novelizace
197

 

1993 45 ODS 157/1993 Sb. 

1994 42 ODS 259/1994 Sb. 

1995 41 ODS 87/1995 Sb. 

1996 39 ODS 316/1996 Sb., 149/1996 Sb., 248/1996 Sb. 

1997 39 ODS 151/1997 Sb., 209/1997 Sb., 210/1997 Sb., 227/1999 

Sb. 

1998 35 ODS/ÚV/ČSSD

198
 

63/1999 Sb., 129/1999 Sb. 

1999 35 ČSSD 63/1999 Sb., 129/1999 Sb. 

2000 31 ČSSD 132/2000 Sb., 241/2000 Sb., 340/2000 Sb., 492/2000 

Sb. 

2001 31 ČSSD 438/2003 Sb. 

2002 31 ČSSD 438/2003 Sb. 

2003 31 ČSSD 438/2003 Sb. 

2004 28 ČSSD 438/2003 Sb., 280/2004 Sb., 562/2004 Sb., 669/2004 

Sb.,  

2005 26 ČSSD 438/2003 Sb., 179/2005 Sb., 530/2005 Sb., 545/2005 

Sb., 552/2005 Sb. 

2006 24 ČSSD/ODS
199

 239/2001 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 392/2007 

Sb.. 

 

                                                 

196
  Jediná vládní strana nebo nejsilnější strana vládní koalice. 

197
  Daňové předpisy, podle kterých byla účinná sazba DPPO. 

198
  V roce 1998 byla u moci vláda Václava Klause (ODS) do 2. 1., poté úřednická vláda Josefa 

Tošovského (ÚV) do 22. 7. a nakonec vláda Miloše Zemana (ČSSD), a to až do roku 2002. 

199
  V roce 2006 vládla vláda v čele s Jiřím Paroubkem (ČSSD) do 4. 9., a poté vláda Mirka Topolánka 

(ODS) s důvěrou Poslanecké sněmovny nebo pověřením k výkonu funkce. 
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rok DPPO (%) Vláda
200

 Daňová novelizace
201

 

2007 24 ODS 239/2001 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 392/2007 

Sb. 

2008 21 ODS 186/2006 Sb., 261/2007 Sb., 2/2009 Sb. 

2009 20 ODS/ÚV
202

 267/2006 Sb., 261/2007 Sb., 306/2008 Sb. 

2010 19 ODS/TOP09/VV 261/2007 Sb. 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., včetně novelizujících předpisů, ASPI (2010) 

Tento pokles byl kontinuální bez ohledu na to, která z dominantních stran (ODS, 

ČSSD) byla v čele vlády. Z uvedeného lze dovodit, že snižování DPPO bylo relevantní 

pro obě tyto strany, ať byl v jejich čele jakýkoliv předseda.  

I když je rozumné, že Česká republika sleduje poslední trendy v rámci zemí OECD 

i EU ve snižování zákonné sazby zatížení příjmu korporací, a to až k 19 % v roce 

2010, lze se přesto domnívat, že existuje prostor k dalšímu omezení zdanění korporací 

snížením daně z příjmu právnických osob, ale zejména prostor k revizi uplatňování 

klasického systému zdanění korporací a ke snížení, resp. eliminaci zdanění 

rozděleného zisku, a tedy ekonomického dvojího zdanění. 

Podíváme-li se na situaci a vývoj v posledních deseti letech, zjistíme, že celkové 

zatížení zisku korporací (korporátní i personální daní) je v České republice ve srovnání 

s dalšími členy OECD spíše nízké, ale dynamika poklesu je v jednotkách procent. 

Někteří, v mnoha ohledech srovnatelní členové OECD (resp. noví členové EU), pak 

korporátní zatížení snižují velmi razantně a vytvářejí si v tomto ohledu konkurenční 

výhodu, která může být pro Českou republika v delším horizontu vysoce problémová. 

Pro ilustraci, Slovensko snížilo celkové zatížení korporací
203

 z 39,7 % v roce 2000 na 

                                                 

200
  Jediná vládní strana nebo nejsilnější strana vládní koalice. 

201
  Daňové předpisy, podle kterých byla účinná sazba DPPO. 

202
  V roce 2009 byla u moci vláda v čele s Mirkem Topolánkem (ODS), které byla vyslovena 

nedůvěra 24. 3., a následně úřednická vláda v čele s Janem Fischerem. 

203
  Souhrn daně ze zisku a z rozděleného zisku dle údajů OECD: [cit. 18.3.2010]. Dostupné na WWW: 

http://www.oecd.org/dataoecd/26/51/33717596.xls  

http://www.oecd.org/dataoecd/26/51/33717596.xls
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nynějších 19 %. Česká republika pak v tomto ukazateli dosahovala v roce 2000 výše 

41,4 % a v roce 2007 pak 35,4 %. 

Srovnáme-li situaci České republiky v oblasti ekonomického dvojího zdanění, 

a tedy principiální systém uplatňovaný ve vztahu daně z příjmu právnických osob 

a srážkové či jiné daně z dividend, zjistíme, že je preferován rigidní a mnohými 

vyspělými zeměmi opuštěný systém nulové integrace. Jak vyplývá z § 8 a § 16 zákona 

586/1992 Sb., o daních z příjmu, jsou podíly na zisku z majetkového podílu na akciové 

společnosti, společnosti s ručením omezeným apod., spolu s ostatními kapitálovými 

příjmy (úrokové výnosy, výnosy z vkladových listů…) zdaněny jednotnou 15% 

sazbou daně.  

Jak již bylo řečeno, mnoho členů OECD mění uplatňovaný systém zdanění 

korporací, a to směrem k rozvrhovému principu, ve kterém zůstává zachována daň ze 

zisku korporací, stejně jako daň z rozděleného zisku, avšak dividendy nejsou zdaněny 

v plné výši, ale např. je zdaněna pouze jejich polovina (Německo, Lucembursko apod.) 

nebo třetina (Francie). Dividendový příjem je z daňového hlediska zvýhodněn oproti 

jiným kapitálovým příjmům, a to nejčastěji o polovinu daňové sazby. Podobným 

řešením by mohlo být pro Českou republiku zvýhodnění dividendového příjmu 

z daňového hlediska přímo, a to zákonem stanovenou rozdílnou úrovní daňové sazby 

(modifikovaný klasický systém). Zajímavá je cesta Slovenska, které rozdělený zisk na 

úrovni osoby nezdaňují vůbec a zatížení korporací se tak výrazně snižuje. 

Kromě výše navrhované změny systému zdanění korporací směrem 

k modifikovanému klasickému systému, resp. ještě lépe k systému částečné či plné 

integrace, a tudíž eliminace ekonomického dvojího zdanění se jeví žádoucí, stejně jako 

u daně z příjmů fyzických osob, eliminace množství výjimek. Tyto jsou často 

nesystémové. Dodatečný daňový výnos by pak mohl být využit právě ke změně 

systému zdanění korporací. Navíc lze oprávněně předpokládat, že celkově výhodnější 

a přehlednější daňové prostředí by mohlo vést k přilákání nových korporací 

a dodatečnému zvýšení daňových výnosů z tohoto typu daní. 
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V současném zákoně o daních z příjmů je u právnických osob 46 výjimek. Jedná se 

o příjmy osvobozené dle § 17 a § 19 zákona č. 586/1992 Sb., dále pak o § 20 a § 34 

téhož zákona, a to v oblasti odpočtu od základu daně. V neposlední řadě to jsou slevy 

na dani popsané v § 35, § 35a, § 35b, resp. další položky v § 21, § 24 a § 36. 
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Závěr  

Cílem práce bylo, na základě vlastní empirické analýzy, reformulovat doporučení pro 

zákonodárce a tvůrce daňové politiky v ČR ve smyslu legislativních změn de lege 

ferenda. 

Kromě úvodních dvou kapitol (úvod a kapitola 1) se práce skládá ze čtyř nosných 

částí. Prvních z nich – teoretická – se zabývá rozborem základních prvků daňové 

teorie, způsoby daňové klasifikace a zejména způsoby měření daňového zatížení. 

Jedná se především o ukazatel daňové kvóty, implicitních daňových sazeb a vlastního 

indexu měření efektivního daňového zatížení (index WTI). Ve druhé části je věnován 

prostor vymezení růstových teorií a integraci zdanění do jejich rámce. 

Další dvě části práce jsou empirické a obě jsou v posledních subkapitolách 

doplněny shrnutím předložených analýz a návrhy doporučení pro tvůrce daňové 

politiky. Ve třetí části je komparována situace v zemích OECD a Evropské unie se 

stavem v České republice a na základě kritéria podobnosti jsou postulována 

doporučení pro české centrální autority. Využit je ukazatel daňové kvóty, implicitní 

daňové sazby a vlastního indexu efektivního daňového zatížení, a to včetně jejich 

dekompozice na dílčí složky tak, aby byla postihnuta daňová struktura. Nezbytnou se 

jevila také analýza predikce možné dynamiky vývoje daňového zatížení u jednotlivých 

daní.  

Ve čtvrté části byla provedena panelová regrese pro období let 1985–2007 v zemích 

OECD, ale také v dílčích skupinách států a v dílčích obdobích s cílem nalézt 

doporučení pro centrální autority obecně, ale zejména pro tvůrce daňové politiky 

v České republice. Závěry z této ekonometrické analýzy pak tvoří nedílnou součást pro 

doporučení vyplývající z komparace provedené ve třetí části. Podpůrný byl také rozbor 

vlivu institucionálních proměnných na celkovou daňovou kvótu. Cílem této závěrečné 

subkapitoly nebylo vytvořit nějakou hlubší institucionální teorii, ale pouze empiricky 

verifikovat a stručně vysvětlit vliv některých institucionálních proměnných. 
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Pátá – normologická – část rozebírala konkrétní legislativní změny ve smyslu de 

lege ferenda v hmotně-právní rovině. Zabývala se potenciálními změnami klíčových 

„daňových“ právních předpisů v České republice. 

Závěry a doporučení z empirických kapitol byly formulovány do 15 bodů, které 

mají průběžné číslování (10 bodů v subkapitole 3.4 a 5 bodů v subkapitole 4.10, 

legislativně shrnuto v kapitole 5). Níže budou obě subkapitoly integrovány a závěry 

shrnuty ve smyslu de lege ferenda do pěti klíčových doporučení pro zákonodárce 

a tvůrce daňové politiky v ČR: 

[1] nezvyšovat celkové daňové zatížení, popř. zajistit jeho snížení, 

[2] snížit daňové zatížení práce a rekodifikovat příslušné právní předpisy s cílem 

přesunout daňové břemeno od sociálních odvodů k osobní důchodové dani, 

[3] zvýšit mírně nepřímé daně, ale pouze DPH, nikoliv daň spotřební, 

[4] nezvyšovat daňové zatížení korporací, ale spíše se zaměřit na jeho snížení, 

[5] podporovat kvalitu byrokracie, snižování korupce, donastavení právního rámce. 

Bod [1] 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 země 

EU5 nebo pobaltské státy, lze jednoznačně konstatovat, že zde zmíněný prostor již 

neexistuje. Navíc panelová regrese jednoznačně indikuje, 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 (bod [3]) a zvýšit sníženou sazbu DPH nebo zvýšit základní sazbu, popř. 

eliminovat některé zřejmě nesmyslné osvobození od DPH (poštovné, pojišťovací 

činnost apod.).  
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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 (bod [2]). 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 zabezpečení. Vzhledem k tomu, že ekonometrická analýza 

potvrdila v zemích EU5 výrazně vyšší negativní efekty příspěvků na sociální 

zabezpečení, jeví se uvedené doporučení o to důležitější. Nesystémové je také 

zdaňovat práci 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 nelze využít toto 

pojištění jako nástroj různých typů politik (např. pronatalitní politika, 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. Nelze se s úspěchem domnívat, že by došlo ke změně systému, 

např. k plné integraci nebo k jinému modifikovanému systému zdanění. Doporučením 

pak nejspíš bude minimálně zachovat současné efektivní daňové zatížení, které je, 

měřeno daňovou kvótou nebo implicitními sazbami, v ČR relativně vysoké. Pozitivněji 

vypadají výsledky u indexu WTI. Z ekonometrické analýzy vyplývá, že v zemích EU5 

je prokazatelný negativní vliv směrem k ekonomickému růstu u vysokého zatížení 

korporací. Daňová konkurence, zejména ze Slovenska či pobaltských států, také spíše 

vybízí ke snižování daňového zatížení korporací nejspíše prostřednictvím odstranění 

stále velkého množství výjimek a snížení zákonné daňové sazby směrem k 15 %.  
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Empiricky byl také prokázán (bod [5]) pozitivní vliv zvyšování kvality byrokracie, 

snižování korupce a nastavení právního rámce na daňový výběr. Tyto intuitivně 

uchopitelné charakteristiky prošly ekonometrickou verifikací a mohou být tudíž 

dobrým prostředkem ke zvýšení daňového inkasa bez zvyšování daní nebo dokonce 

při jejich snižování. 
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307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

[110] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

[111] Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

[112] Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[113] Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 



 
164 

Seznam grafů 

Graf 1.1: Dualistické nazírání světa 

Graf 1.2: Trialistické nazírání světa 

Graf 1.3: Daně v rámci právní a ekonomické vědy 

Graf 2.1: Skutečné, udržovací investice a stálý stav 

Graf 2.2: Vliv zvýšení míry úspor na investice 

Graf 2.3: Vývoj veličin po zvýšení míry úspor 

Graf 2.4: Solowovo zlaté pravidlo 

Graf 2.5: Dynamika vývoje kapitálové zásoby v neoklasickém modelu 

Graf 2.6: Dynamika vývoje kapitálové zásoby v modelu AK 

Graf 2.7: Dynamika v JM modelu 

Graf 2.8: Vliv jednotlivých proměnných na dlouhodobý ekonomický růst 

Graf 2.9: Zdanění a vliv na míru úspor a investic 

Graf 2.10: Krátkodobý efekt zvýšení tempa růstu technického pokroku  

Graf 2.11: Dlouhodobý efekt zvýšení tempa růstu technického pokroku 

Graf 2.12: Typy integrace korporátní a osobní daně 

Graf 2.13: Vývoj klasického systému zdanění v zemích OECD 

Graf 2.14: Vývoj neklasického systému zdanění v zemích OECD 

Graf 2.15: Systémy zdanění korporací v zemích EU v letech 2000 až 2008 

Graf 3.1: Daňová kvóta (TQ) v OECD v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

Graf 3.2: Daňová kvóta (TQ) v EU27 v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

Graf 3.3: Daňová kvóta na spotřebu (TQC) v OECD v letech 1995–2007 (vlevo) 

a 2007 

Graf 3.4: Daňová kvóta ve skupině [5110] v OECD v letech 1995–2007 (TQV) 



 
165 

Graf 3.5: Daňová kvóta ve skupině [5120] v OECD v letech 1995–2007 (TQS) 

Graf 3.6: Daňová kvóta na práci (TQL) v OECD v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

Graf 3.7: Daňová kvóta ve skupině [1100] v OECD v roce 2007 (TQP) 

Graf 3.8: Daňová kvóta ve skupině [2000] v OECD v roce 2007 (TQR) 

Graf 3.9: Daňová kvóta na kapitál (TQA) v OECD v letech 1995–2007 (vlevo) a 2007 

Graf 3.10: Implicitní daňové sazby v EU27 v letech 1995–2007 

Graf 3.11: ITRC v EU27 v roce 2007 

Graf 3.12: ITRL v EU27 v roce 2007 

Graf 3.13: ITRP v EU27 v roce 2006 

Graf 3.14: Význam jednotlivých skupin daní v rámci indexu WTIM a TM 

Graf 3.15: WTI VAT (vlevo) a CIT (vpravo) pro země OECD v roce 2007 

Graf 3.16: WTI PIT (vlevo) a SOS (vpravo) pro země OECD v roce 2007 

Graf 3.17: Konvergence implicitních daňových sazeb 



 
166 

Seznam tabulek 

Tabulka 2.1: Struktura daňového zatížení v rámci WTI 

Tabulka 2.2: Vybrané skupiny daní v rámci WTI 

Tabulka 2.3: Faktory a zdroje dlouhodobého ekonomického růstu 

Tabulka 3.1: Komparace TQ v ČR, OECD a EU 

Tabulka 3.2: Korelace mezi TQC a TQV  

Tabulka 3.3: Korelace mezi TQC a TQS  

Tabulka 3.4: Komparace TQC v ČR, OECD a EU 

Tabulka 3.5: Komparace TQC, TQV a TQS v ČR, OECD a EU 

Tabulka 3.6: Korelace mezi TQL a TQP  

Tabulka 3.7: Korelace mezi TQL a TQR  

Tabulka 3.8: Komparace TQL v ČR, OECD a EU 

Tabulka 3.9: Komparace TQA v ČR, OECD a EU 

Tabulka 3.10: Komparace ITRC v ČR a EU 

Tabulka 3.11: Komparace ITRL v ČR a EU 

Tabulka 3.12: Komparace ITRP v ČR a EU 

Tabulka 3.13: Korelace mezi WTIM a TM  

Tabulka 3.14: Komparace postavení ČR dle WTI a TQ  

Tabulka 4.1: Značení hladiny významnosti 

Tabulka 4.2: Výsledky testů stacionarity časových řad ukazatelů TQ 

Tabulka 4.3: Výsledky testů stacionarity časových řad ukazatelů ITR 

Tabulka 4.4: Výsledky testů stacionarity časových řad růstových proměnných 

Tabulka 4.5: Výsledky testů stacionarity časových řad institucionálních proměnných 

Tabulka 4.6: Vliv TQ na ekonomický růst v OECD, 1985–2007 



 
167 

Tabulka 4.7: Vliv dílčích složek TQ na ekonomický růst v OECD, 1985–2007 

Tabulka 4.8: Vliv dílčích složek WTI na ekonomický růst v OECD, 1985–2007 

Tabulka 4.9: Vliv dílčích složek TQ na ekonomický růst v zemích G7, 1985–2007 

Tabulka 4.10: Vliv TQ na ekonomický růst v zemích EU15, 1985–2007 

Tabulka 4.11: Vliv dílčích složek TQ na ekonomický růst v zemích EU15, 1985–2007 

Tabulka 4.12: Vliv ITR na ekonomický růst v zemích EU15, 1985–2007 

Tabulka 4.13: Vliv dílčích složek ITR na ekonomický růst v zemích EU15, 1985–2007 

Tabulka 4.14: Vliv TQ na ekonomický růst v zemích EU5, 1991–2007 

Tabulka 4.15: Vliv dílčích složek TQ na ekonomický růst v zemích EU5, 1991–2007 

Tabulka 4.16: Vliv TQ na ekonomický růst v zemích s vysokým zatížením, 1985–2007 

Tabulka 4.17: Vliv institucionálních proměnných na TQ v OECD, 1984–2008 

Tabulka 5.1: Vývoj sazby DPPO 

 



 
168 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Seznam zkratek zemí 

AU Austrálie  KO  Korea 

AT  Rakousko  LU  Lucembursko 

BE  Belgie  ME  Mexiko 

CA  Kanada  NL  Nizozemí 

CZ  Česká republika  NZ  Nový Zéland 

DK  Dánsko  NO  Norsko 

FI  Finsko  PL  Polsko 

FR  Francie  PT  Portugalsko 

DE  Německo  SK  Slovensko 

EL  Řecko  ES  Španělsko 

HU  Maďarsko  SE  Švédsko 

IC  Island  SW  Švýcarsko 

IE  Irsko  TK  Turecko 

IT  Itálie  UK  Velká Británie 

JP  Japonsko  US  Spojené státy americké 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bCZE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bSVK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Příloha 2: Grafy 

Graf 2.1: Skutečné, udržovací investice a stálý stav 

Graf 2.2: Vliv zvýšení míry úspor na investice 

 

 

 

skutečné investice: 

s.f(k) 

k 

k 

udržovací investice: (n+g+).k 

  k
*
 

  (n+g+).k k 

  k k1 k2 

s2.f(k) 

s1.f(k) 



 
170 

Graf 2.3: Vývoj veličin po zvýšení míry úspor 

Graf 2.4: Solowovo zlaté pravidlo 
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Graf 2.5: Dynamika vývoje kapitálové zásoby v neoklasickém modelu 

Graf 2.6: Dynamika vývoje kapitálové zásoby v modelu AK 
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Graf 2.7: Dynamika v JM modelu 
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Graf 2.8: Vliv jednotlivých proměnných na dlouhodobý ekonomický růst 
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Graf 2.9: Zdanění a vliv na míru úspor a investic 

Graf 2.10: Krátkodobý efekt zvýšení tempa růstu technického pokroku  
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Graf 2.11: Dlouhodobý efekt zvýšení tempa růstu technického pokroku 
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Příloha 3: Tabulky 

Tabulka 4.1: Značení hladiny významnosti 

Hladina významnosti Značení 

1 % * 

5 % ** 

10 % *** 

10 %  

Tabulka 4.2: Výsledky testů stacionarity časových řad ukazatelů TQ 

Metoda 

Hodnota 

statistiky 

v úrovních 

Stacionarita 

v úrovních 

Hodnota 

statistiky 

u diference 

1. řádu 

Stacionarita 

v 1. diferenci 

TQ     

Levin, Li, Chu -2,2* A - - 

Im, Pesaran, Shin -1,4*** A - - 

ADF - Fisher  81,5** A - - 

PP - Fisher  69,7 N - - 

[1100]     

Levin, Li, Chu -2,1* A - - 

Im, Pesaran, Shin -3,0* A - - 

ADF - Fisher  92,7* A - - 

PP - Fisher  104,3* A - - 

[1200]     

Levin, Li, Chu -3,8* A - - 

Im, Pesaran, Shin -2,5* A - - 
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Metoda 

Hodnota 

statistiky 

v úrovních 

Stacionarita 

v úrovních 

Hodnota 

statistiky 

u diference 

1. řádu 

Stacionarita 

v 1. diferenci 

ADF - Fisher  111,1* A - - 

PP - Fisher  101,2* A - - 

[2000]     

Levin, Li, Chu -2,1* A - - 

Im, Pesaran, Shin -1,3*** A - - 

ADF - Fisher  75,1** A - - 

PP - Fisher  62,5 N - - 

[5000]     

Levin, Li, Chu -0,9 N - - 

Im, Pesaran, Shin -2,5* A - - 

ADF - Fisher  103,9* A - - 

PP - Fisher  114,6* A - - 

[5110]     

Levin, Li, Chu -4,9* A - - 

Im, Pesaran, Shin -5,6* A - - 

ADF - Fisher  158,6* A - - 

PP - Fisher  160,4* A - - 

[5120]     

Levin, Li, Chu -2,9* A - - 

Im, Pesaran, Shin -0,7 N - - 

ADF - Fisher  80,3** A - - 

PP - Fisher  77,2** A - - 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.3: Výsledky testů stacionarity časových řad ukazatelů ITR 

Metoda 

Hodnota 

statistiky 

v úrovních 

Stacionarita 

v úrovních 

Hodnota 

statistiky  

u diference 

1. řádu 

Stacionarita 

v 1. diferenci 

ITR     

Levin, Li, Chu -3,6* A - - 

Im, Pesaran, Shin -1,7** A - - 

ADF - Fisher  41,4*** A - - 

PP - Fisher  32,4 N - - 

ITRC     

Levin, Li, Chu -2,3* A - - 

Im, Pesaran, Shin -0,6* N - - 

ADF - Fisher  52,5** A - - 

PP - Fisher  66,5* A - - 

ITRL     

Levin, Li, Chu 1,3 N -8,3* A 

Im, Pesaran, Shin 1,3 N -5,7* A 

ADF - Fisher  33,0 N 12,7* A 

PP - Fisher  44,7 N 108,7* A 

ITRP     

Levin, Li, Chu -4,6* A - - 

Im, Pesaran, Shin -2,8* A - - 

ADF - Fisher  67,2* A - - 

PP - Fisher  81,1* A - - 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.4: Výsledky testů stacionarity časových řad růstových proměnných 

Metoda 

Hodnota 

statistiky 

v úrovních 

Stacionarita 

v úrovních 

Hodnota 

statistiky 

u diference 

1. řádu 

 

Stacionarita 

v 1. diferenci 

RGDP     

Levin, Li, Chu 17,5 N -2,1** A 

Im, Pesaran, Shin 24,0 N -1,8** A 

ADF - Fisher  0,6 N 93,8* A 

PP - Fisher  0,7 N 87,6* A 

RINVESTMENT     

Levin, Li, Chu -1,0 N -15,4* A 

Im, Pesaran, Shin -0,9 N -14,7* A 

ADF - Fisher  74,3*** A 315,1* A 

PP - Fisher  52,1 N 295,3* A 

POPULATION     

Levin, Li, Chu -5,1** A - - 

Im, Pesaran, Shin 4,0 N - - 

ADF - Fisher  76,3*** A - - 

PP - Fisher  130,4* A - - 

HUMAN     

Levin, Li, Chu 0,31 N -211,7* A 

Im, Pesaran, Shin 6,9 N -30,0* A 

ADF - Fisher  25,1 N 206,7* A 

PP - Fisher  28,9 N 292,0* A 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.5: Výsledky testů stacionarity časových řad institucionálních proměnných 

Institucionální proměnná Stacionarita v úrovních (A/N) 

CORRUPTION  N 

ACCOUNTABILTY N 

GSTABILITY A 

BUREAUCRACY A 

LAW N 

LEGISLATIVE N 

POVERTY N 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka 4.6: Vliv TQ na ekonomický růst v OECD, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 657     

C0 205,8 (1,4)*** teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 164,3 (9,9)* + + 

POPULATION+0,05  -0,002 (-2,9)* - - 

GDP84 0,1 (10,5)* - + 

TQ -6,8 (1,5)*** - - 

Adjusted R
2 0,25 

F-statistika 55,7* 

D-W statistika 0,60 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.7: Vliv dílčích složek TQ na ekonomický růst v OECD, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 582     

C0 342,8 (1,9)** teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 153,2 (9,3)* + + 

POPULATION+0,05  -0,002 (-3,4)* - - 

GDP84 0,1 (6,8)* - + 

1100 -15,2 (-1,9)** - - 

1200 220,5 (10,5)* - + 

2000 -27,6 (-4,0)* - - 

5110 5,5.10
-8

 (0,03) - + 

5120                                                             -62,6 (-2,4)* - - 

Adjusted R
2 0,38 

F-statistika 44,9* 

D-W statistika 0,75 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.8: Vliv dílčích složek WTI na ekonomický růst v OECD, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 698     

C0 -101,5 (-0,4) teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 165,2 (10,5)* + + 

POPULATION+0,05  -0,0008 (-1,1)* - - 

GDP84 0,1 (11,6)* - + 

PIT -417,2 (1,8)** - - 

CIT -177,0 (-0,5) - - 

VAT -88,2 (-0,6) - - 

Adjusted R
2 0,26 

F-statistika 41,4* 

D-W statistika 0,61 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.9: Vliv dílčích složek TQ na ekonomický růst v zemích G7, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 160     

C0 2020,7 (2,9)* teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 300,5 (9,4)* + + 

POPULATION+0,05  -0,001 (0,9) - - 

GDP84 -0,1 (-1,6)*** - - 

1100 54,0 (2,7)* - + 

1200 19,1 (0,5) - + 

2000 -1,2 (-0,1) - - 

5110 7,1.10
-7

 (0,6) - + 

5120                                                             -253,8 (-3,8)* - - 

Adjusted R
2 0,46 

F-statistika 16,6* 

D-W statistika 0,71 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.10: Vliv TQ na ekonomický růst v zemích EU15, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 345     

C0 1092,6 (3,9)* teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 191,7 (6,5)* + + 

POPULATION+0,05  -0,006 (-3,8)* - - 

GDP84 0,2 (10,5)* - + 

TQ -51,3 (6,6)* - - 

Adjusted R
2 0,33 

F-statistika 41,9* 

D-W statistika 0,52 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.11: Vliv dílčích složek TQ na ekonomický růst v zemích EU15, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 340     

C0 1413,5 (3,7)* teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 162,7 (5,7)* + + 

POPULATION+0,05  -0,005 (-3,1)* - - 

GDP84 0,1 (6,1)* - + 

1100 -45,6 (-4,8)* - + 

1200 177,6 (4,6)* - + 

2000 -74,3 (-5,8) - - 

5110 2,2.10
-7

 (0,1) - + 

5120                                                             -192,4 (-3,9)* - - 

Adjusted R
2 0,43 

F-statistika 31,8* 

D-W statistika 0,64 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.12: Vliv ITR na ekonomický růst v zemích EU15, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 156     

C0 1524,5 (5,5)* teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 181,2 (4,4)* + + 

POPULATION+0,05  -0,004 (-2,8)* - - 

GDP84 0,03 (1,2) - + 

ITR -6,7 (-1,9)* - - 

Adjusted R
2 0,17 

F-statistika 7,6* 

D-W statistika 0,47 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka 4.13: Vliv dílčích složek ITR na ekonomický růst v zemích EU15, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 152     

C0 1413,9 (4,5)* teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 228,2 (5,6)* + + 

POPULATION+0,05  -0,004 (-1,6)* - - 

GDP84 0,01 (0,2) - + 

ITRC -3,6 (-0,3) - - 

ITRP -5,0 (-0,8) - - 

D(ITRL) -54,5 (-1,1)*** - - 

Adjusted R
2 0,21 

F-statistika 6,7* 

D-W statistika 0,54 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.14: Vliv TQ na ekonomický růst v zemích EU5, 1991–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 69     

C0 3108,6 (4,1)* teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 62,2 (2,4)* + + 

POPULATION+0,05  -0,005 (-0,8) - - 

GDP84 0,04 (1,3) - + 

TTQ -72,0(-4,2)* - - 

Adjusted R
2 0,33 

F-statistika 6,8* 

D-W statistika 0,41 

Zdroj: vlastní výpočty 



 
188 

Tabulka 4.15: Vliv dílčích složek TQ na ekonomický růst v zemích EU5, 1991–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 69     

C0 482,5 (0,4) teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 51,3 (1,9)** + + 

POPULATION+0,05 0,01 (1,2) - + 

GDP84 0,2 (2,2)** - + 

1100 -59,2 (-1,1) - - 

1200 -131,6 (-1,9)* - - 

2000 -67,8 (-1,2) - - 

5110 108,4 (1,4)*** - + 

5120  -82,4 (-1,1) - - 

Adjusted R
2 0,43 

F-statistika 4,8* 

D-W statistika 0,56 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 4.16: Vliv TQ na ekonomický růst v zemích s vysokým zatížením, 1985–2007 

Statistická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 115     

C0 1299,1 (0,9) teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 293,9 (11,3)* + + 

POPULATION+0,05  -0,002 (-1,2) - - 

GDP84 -0,06 (-0,4) - - 

TTQ 7,6 (0,4)*** - + 

Adjusted R
2 0,54 

F-statistika 33,1* 

D-W statistika 0,80 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka 4.17: Vliv institucionálních proměnných
204

 na TQ v OECD, 1984–2008 

Institucionální 

proměnná 

Koeficient t-statistika Adjusted R
2 Verifikace 

CORRUPTION  0,07 (14,7)* 24% A 

ACCOUNTABILTY 0,04 (10,5)* 14% A 

GSTABILITY 0,02 (2,2)** 1% N 

BUREAUCRACY 0,04 (15,0)* 24% A 

LAW 0,07 (18,5)* 33% A 

LEGISLATIVE 0,001 (0,31) 1% N 

POVERTY 0,05 (10,2)* 31% A 

Zdroj: vlastní výpočty 

                                                 

204
  U jednotlivých proměnných platí, že čím je tato vyšší, tím je to z hlediska kvality institucionálního 

prostředí lepší. Kladné znaménko u koeficientu tedy znamená pozitivní vliv institucionální 

proměnné na velikost daňové kvóty a záporné znaménko vliv negativní. 
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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. 
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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.  
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ABSTRACT 

In the recent days, there has been culminating a laic and professional discussion to the 

topic of the fiscal reform in the Czech Republic. A necessary part of a potential public 

finance reform is then a tax reform, as well.  

The submitted paper contains an analysis of fundamental approaches to taxes and 

their structure from the synthetic point of view of legal and economic science, which 

has had a long tradition since Czech national economists of the first republic. An 

objective of the paper is an attempt to promote a scientific methodically balanced 

approach, as well, namely in the ontological sense, but also in the sense of teleological 

and normological gnoseology. The above mentioned then enables to modify some 

recommendations for central authorities in the field of legislative changes and tax 

policy. The objective of the paper is, on basis of an own empirical analysis, to 

reformulate recommendations for lawmakers and tax policy makers in the Czech 

Republic in terms of possible de lege ferenda changes.   

The conclusions of this paper can be summarized into five key recommendations 

for lawmakers and tax policy makers in the Czech Republic. They are: a 

recommendation of non-increase of the overall tax burden or, as the case may be, of 

effecting its decrease, of decrease of employment tax burden, and recodification of the 

relevant legal regulations with a view to relocating the tax burden from social 

payments to personal pension tax, of a slight increase of indirect tax (but only of VAT, 

not of the consumption tax), of non-increase of the tax burden on corporations and that 

is rather focusing on its decrease, of supporting the bureaucracy quality, reduction of 

corruption and fine-adjustment of the legal framework.  

The first item postulating “the non-increase of tax burden” is commonly known but 

there are frequent arguments stating that with regard to the tax burden within the EU-

15 and a possible tax harmonization there is still enough space for at least a slight 

increase of the tax burden in the Czech Republic. With regard to the comparison with 

similar countries, for instance the EU-5 countries or Baltic States, it can be 

undoubtedly observed that there is no such space. Moreover, analyses carried out 
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clearly indicate that the heavy tax burden has in the EU-5 countries (thus also in the 

Czech Republic) much more adverse effect than in EU-15 or OECD.  

Shall a negative development of the expenditure part of public budgets or the 

development of the public budgets deficit lead to the necessity of it, it will be requisite 

to utilize a certain VAT reserve by means of either increase of the reduced VAT rate 

or increase of the base rate or as the case may be by elimination of some evidently 

unsystematic VAT exemption (postal charges, insurance activities, etc.). It is much 

more far-sighted to utilize the possible VAT increase for a system change of the 

employment tax burden, which is in the Czech Republic very heavy and its structure is 

problematic. On one hand the tax burden by income tax of natural persons is very low; 

on the other hand the Czech Republic has the absolutely heaviest employment tax 

burden by means of social security payments. Taking into account the fact that the 

analysis carried out in EU-5 countries has proved significantly more adverse effects of 

social security contributions, the importance of the presented recommendation seems 

even higher.  

It is further out of any system to impose a tax on employment by means of social 

insurance for the reason of clarity, when an employee basically does not interiorize 

that a remarkable part of it is covered by their employer from their salary and that the 

employer has to devise “auxiliary tools” such as super-gross salary, which the majority 

of employees virtually cannot understand. It is also essential to state that social 

payments have a ceiling or respectively that their character is progressively regressive 

in most countries. Moreover, this insurance cannot be used as an instrument for 

various types of policies (e.g. policy supporting natality, policy of supported housing 

etc.). A seeming advantage of the social security is the yield stability but it becomes 

indistinct in illegal labour-law related relations.  

Tax burden on corporations seems to present a disputable issue, in the Czech 

Republic particularly by means of the corporate income tax, or as the case may be by 

the tax on distributed profits. Despite the discussions about the adequacy of purpose of 

the economic double taxation (domestic) which is in the Czech Republic unlike 
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Slovakia fully implemented through the classic system of corporate taxation, it is 

necessary to claim that this is, most probably, a long-term reality as to the future. It 

cannot be successfully assumed that a system change will occur, e.g. a full integration 

or another modified taxation system. Most probably, the recommendation will then be 

to preserve the present effective type of taxation system, which is, measured by tax 

quota or by implicit rates, relatively high in the Czech Republic.  

 


