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Abstrakt v jazyce českém a v jazyce anglickém 

Abstrakt 

Dizertační práce zkoumá daňovou konkurenci v Evropské unii a její vliv 

na ekonomický růst. Teoretická část vymezuje pojem daňové konkurence, shrnuje 

a porovnává přístupy ekonomické teorie k daňové konkurenci a daňovému zatížení. 

Empirická část analyzuje daňové zatížení, změny ve zdanění a jejich vliv 

na ekonomický růst v Evropské unii. Analýza je provedena na upravených ročních 

panelových datech 24 zemí Evropské unie v období let 1995 - 2008. Klíčovou metodou 

zkoumání je panelová regrese s fixními efekty. Z výsledků empirických testů vyplývá 

statisticky významný negativní vliv daňového zatížení na růst HDP. Významným 

determinantem růstu HDP se jeví snížení firemních důchodových daní. Odhady rovněž 

potvrzují, že existuje rozdíl ve vlivu daňových změn na tempo růstu HDP mezi novými 

a starými členskými zeměmi Evropské unie. Tento efekt je vyšší ve skupině starých 

členských zemí Evropské unie. 

Abstract 

The thesis analyzes tax competition in the European Union and its impact 

on economic growth. The theoretic part of the thesis defines the tax competition, it also 

summarizes and compares various approaches of economic theory to the tax 

competition and tax burden. The empirical part analyzes tax burden, changes in taxation 

and their impact on economic growth in the European Union. The analysis is performed 

on adjusted annual panel data of 24 European Union countries in the period 1995 – 

2008. A panel regression with fixed effects is used as the  key method of research. The 

results of empirical tests verify statistically significant negative effect of tax burden 

on GDP growth. In particular, a decrease in corporate income taxes seems to be 

an important determinant of GDP growth. The estimations also provide evidence 

of different  effect of tax changes on GDP growth in the group of new and old European 

Union member states. The results suggest that the effect is more substantial in the panel 

old European Union member states. 
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Úvod 

Daňové zatížení a jeho vliv na hospodářskou výkonnost země patří mezi 

nejčastější a nejstarší témata odborných i laických debat, protože se dotýká každého 

občana a je také podstatným faktorem ovlivňujícím ekonomickou realitu. Debaty o výši 

a systémech zdanění vyznívají kontroverzně a názory nejsou jednotné. Význam daní, 

jako příjmů veřejných rozpočtů, je ovšem nepopiratelný a daňové příjmy jsou ve všech 

zemích hlavním zdrojem financování veřejných statků a služeb. Daně jsou průřezovým 

nástrojem, který kromě fiskální funkce ve větší či menší míře zasahuje také do sociální, 

hospodářské, environmentální, zahraničněpolitické a dalších politik vlády. Mnohé 

změny v úpravě daní jsou proto výsledkem vládních priorit v jiné oblasti (Vostatek, 

2006). 

Rozšiřování Evropské unie (EU) a proces globalizace rovněž podstatně 

ovlivňuje daňové systémy a fiskální politiku jednotlivých zemí (Redoano, 2007). 

Fungování EU je spojeno s existencí jednotného vnitřního trhu, který je definován jako 

prostor bez vnitřních hranic, ve kterém, jak deklaruje EU, je snahou zajistit čtyři 

svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Členské státy EU mají 

samostatné daňové systémy a uplatňují samostatné daňové politiky. Uspořádání těchto 

systémů vychází z rozdílných ekonomických, sociologických, historických a dalších 

faktorů. Úlohou ani snahou EU není unifikovat národní systémy daní a příspěvků, 

ale zajistit jejich vzájemnou srovnatelnost v souladu s přijatými smlouvami1. V EU 

od jejího založení dochází k názorovým střetům, zda je výhodnější zachování daňové 

konkurence, či se snažit o daňovou harmonizaci2. 

Ekonomická teorie naznačuje, že daňové zatížení a jeho změny ovlivňují řadu 

ekonomických veličin (např. ekonomický růst, národní a domácí produkt, zaměstnanost, 
                                                 
1 Daňová politika patří mezi politiky se sdílenými kompetencemi. Členské země mohou vydávat vlastní 

legislativu jen tehdy, pokud zde již neexistuje společná evropská úprava, případně jako doplněk 

k ní. Daňová praxe je víceméně sumou fakticky nezávislých daňových politik jednotlivých členských 

zemí EU. V různých obdobích se objevuje zvýšená (např. při nástupu Evropské komise vedené 

R.  Prodim) snaha o harmonizaci evropských daní, avšak tyto snahy byly zatím neúspěšné, neboť 

členské země nejeví příliš velkou ochotu delegovat tyto pravomoci na orgány EU.  
2  Nerudová (2005, s. 13-15) popisuje daňovou konkurenci jako nekooperativní stanovení daňových 

systémů a sazeb nezávislými vládami států, naopak daňová harmonizace znamená přizpůsobení 

národních daňových soustav a jednotlivých daní členských zemí společným pravidlům EU. 
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úspory, investice). Vzhledem k rozsáhlosti tématu bude dizertační práce zaměřena 

primárně na vliv změn daňového zatížení na ekonomický růst3. Teoretický vliv zdanění 

na úroveň a tempo růstu ekonomické výkonnosti4 není v literatuře ujasněnou záležitostí. 

Je otázkou, zda vlády svou aktivní politikou v oblasti zdanění mohou ovlivnit 

ekonomickou výkonnost země.  

Někteří autoři 5  považují daňovou konkurenci spojovanou se snižováním 

daňového zatížení za významný faktor ekonomického růstu. Cílem dizertační práce 

je zjistit, zda změny daňového zatížení ve vybraném období ovlivnily ekonomický růst 

v EU. V dizertační práci proto budou hledány odpovědi na následující otázky.  

• Jak přistupuje EU k rozdílům v daňovém zatížení v zemích EU?  

• Jak je definována daňová konkurence? 

• Přispívá snížení daňového zatížení k rychlejšímu ekonomickému růstu? 

• Které daně či skupiny daní mají vliv na změny tempa ekonomického růstu 

a které nikoliv? 

• Ovlivňuje daňová konkurence spojená se snižováním daňového zatížení 

firemních důchodových daní pozitivně ekonomický růst? 

• Je vliv změn daňového zatížení na ekonomický růst významnější v nových 

nebo starých členských zemích EU? 

Za účelem splnění cíle bude dizertační práce rozdělena kromě úvodu a závěru 

do čtyř kapitol. První kapitola dizertační práce bude obsahovat základní daňovou teorii 

potřebnou pro následující kapitoly věnované zkoumání aktuálních trendů daňové 

problematiky v EU. Budou zde definovány klíčové pojmy z oblasti zdanění a shrnuty 

základní vlivy daní na ekonomiku. Druhá kapitola bude věnována daňové konkurenci, 

a to především teoretickým aspektům. Cílem kapitoly je přesné vymezení pojmu daňová 

konkurence, stěžejní částí kapitoly bude kritická analýza literatury jak domácích, 

                                                 
3 V dizertační práci bude ekonomický růst posuzován na základě tempa růstu HDP na obyvatele v PPS 

(standardy kupní síly), jelikož toto vyjádření eliminuje rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi 

a umožňuje porovnávat i ekonomiky výrazně odlišné v absolutní velikosti. 
4 Ekonomická výkonnost země je obvykle posuzována makroekonomickými ukazateli. Z těchto ukazatelů 

má největší význam hrubý domácí produkt a hrubý národní produkt. O výkonnosti současně vypovídají 

i další veličiny – např. tempo růstu HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace, vývoj platební a obchodní 

bilance. 
5 Volkerink, Sturm a de Haan (2001), Lee a Gordon (2005), Karras a Furceri (2009). 
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tak zahraničních autorů. Třetí kapitola bude nejprve definovat způsoby měření 

daňového zatížení, přiblíží vztah EU k daňové konkurenci a následně bude zkoumat 

vývoj daňového zatížení v EU. Závěry týkající se daňového zatížení budou využity 

ve čtvrté kapitole. Čtvrtá kapitola bude věnována analýze vlivu změn daňového zatížení 

na ekonomickou výkonnost, resp. hospodářský růst. V této kapitole bude testován vliv 

daňových změn na ekonomický růst v panelu 24 zemí EU ve zvoleném období. 

K testování bude využit ekonometrický model, a to v pěti variantách: nejprve bude 

zkoumán vliv změn celkového daňového zatížení na tempo růstu HDP, dále bude 

testován vliv změn daňové kvóty přímých a nepřímých daní a daňové kvóty sociálního 

pojištění. Třetí model bude analyzovat vliv změn velikosti osobních a firemních 

důchodových daní na tempo růstu HDP. Další podoba modelu se zaměří na zachycení 

vlivu daňové konkurence, resp. snižování efektivního daňového zatížení na tempo růstu 

HDP. Poslední varianta modelu bude navazovat na třetí model, přičemž země budou 

rozděleny do dvou panelů z důvodu zjištění rozdílu mezi starými a novými členskými 

zeměmi. V závěru budou sumarizovány výsledky provedených analýz a zodpovězeny 

otázky definované v úvodu. 

Metodologicky je práce vystavěna následovně. V úvodní části dizertační práce 

bude použita metoda srovnávání, která bude sloužit k ověření názorů a hypotéz, jakož 

i k detailnější formulaci názorů na zkoumanou problematiku. Tato metoda bude využita 

i v kritickém přehledu problematiky daňové konkurence v české i světové literatuře. 

Na tuto metodu naváže metoda třídění pro další upřesnění a rozdělení předmětů a jevů 

do skupin a podskupin podle jejich vzájemné shody a odlišností. Třídění umožní 

soustředit pozornost na vyhledávaný okruh zájmů, v tomto případě na specifikování 

a konkretizaci jednotlivých podob daňových systémů a přístupů k daňové konkurenci. 

Další metodou bude metoda deduktivní, kdy z obecných teoretických 

východisek budou formulovány konkrétní závěry. V tomto případě část obecnou tvoří 

souhrn ekonomických poznatků o teorii zdanění a zejména přístupu jednotlivých autorů 

ke škodlivosti či prospěšnosti daňové konkurence. Na ní bude navazovat 

metoda analogie, která se opírá o metodu srovnávání. Představuje zde myšlenkový 

postup, při němž na základě zjištění shody některých znaků dvou či více různých 

předmětů nebo jevů se dá usuzovat přibližná shoda i u některých dalších znaků těchto 

předmětů či jevů. Tato metoda bude využita například při hledání odpovědi na otázku 

shody a rozdílu v podobě daňových systémů nebo rozdílu ve statistické významnosti 
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vlivu změn daňového zatížení na tempo růstu HDP v nových a starých členských 

zemích EU. Je však třeba zmínit, že každá analogie má své hranice, neboť výsledné 

charakteristiky (jako je např. celková výše daňového zatížení) vznikají pod vlivem 

velmi diferencovaně působících faktorů, které se mohou vzájemně kompenzovat. 

Významnou metodou v dizertační práci bude metoda analýzy, která zahrnuje 

myšlenkové rozložení zkoumaného jevu nebo situace na jednotlivé části, které se stávají 

předmětem dalšího zkoumání. Analýza předpokládá, že v každém jevu je určitý systém 

a platí určité zákonitosti. Cílem vlastní analýzy je pak tento systém poznat a odhalit 

zákonitosti fungování systému. V dizertační práci půjde např. o analýzu vlivu výše nebo 

struktury zdanění na tempo růstu HDP. Při zpracování poznatků a faktů získaných 

empirickým zkoumáním bude možno použít různé analytické metody, přičemž důraz 

bude kladen zejména na zkoumání závislostí mezi jevy s využitím vztahové analýzy.  

Vztahová analýza zjišťuje vztahy mezi jevy, zjišťuje, zda jde o vztahy závislosti 

(statistické, korelační, funkční) nebo nezávislosti. Sílu závislosti se snaží kvantifikovat. 

Princip regresní analýzy spočívá v nalezení a ověření míry vlivu závislé veličiny 

(v daném případě tempa růstu HDP) na jedné nebo více veličinách nezávislých 

či určujících (daně), s nimiž veličiny závislé vnitřně souvisí. Ve čtvrté kapitole bude 

hojně využita metoda panelové regrese. Ta umožňuje analýzu i skrytých, náhodných 

skutečností v ekonometrické a další struktuře vztahů mezi veličinami, které by 

při použití jednoduchých regresí pro jednotlivé země nebyly identifikovány. Dále budou 

využívány i jiné matematické a statistické metody umožňující exaktní vyjádření jevů 

a vztahů mezi nimi. Použití matematických metod spočívá ve vyjadřování 

ekonomických hypotéz matematickými formulacemi, které umožňují z ověřených 

hypotéz vyvozovat obecné ekonomické závěry. 

Syntéza by pak měla odhalit vzájemné souvislosti jednotlivých jevů, přispět 

k hlubšímu pochopení probíhajících procesů a tím spojit dizertační práci v celek. 

Analýza a syntéza tvoří v práci nedílnou jednotu. Oba tyto postupy se budou v práci 

prolínat v rámci jednotlivých kapitol a tvořit tak vzájemně se doplňující logický přístup. 

Základem pro veškerou analýzu budou roční data zemí EU od roku 1995 s tím, 

že konec jednotlivých časových řad je určen na základě aktuálních dostupných dat. 

Statistická data budou převzata převážně z Eurostatu, popř. z International Financial 

Statistics (IFS) Mezinárodního měnového fondu (MMF). Práce vychází z legislativy 
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platné k 31. 12. 2010, popř. z legislativy platné k datu provedeného srovnání. 

Ekonometrická analýza a výpočty budou provedeny v programu E-Views. 

Práce je vzhledem k rozsáhlosti tématu omezena na vliv daňových změn 

na tempo růstu HDP, neřeší jejich vliv na jiné ekonomické veličiny. Také nebude řešit 

problematiku konstrukce a volby optimálního daňového systému, otázku spravedlnosti 

daní, proces harmonizace a jeho výhodnost či nevýhodnost v porovnání s daňovou 

konkurencí. Předmětem zkoumání rovněž nebudou nástroje daňové politiky EU ani 

proces omezování a boje se škodlivou daňovou konkurencí. 

Práce bude vycházet z metodologické koncepce neokeynesiánské ekonomie, 

která tvrdí, že ekonometrický model může posloužit pouze pro odhalení vazeb mezi 

proměnnými, ale jeho závěry nejsou potvrzením či vyvrácením platnosti ekonomické 

teorie, proto nelze z výsledků modelu vyvozovat doporučení pro hospodářskou politiku. 
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1. Teoretická východiska zdanění a daňové politiky 

Daňová politika je součástí fiskální politiky. Fiskální politika spolu s měnovou 

politikou jsou nejdůležitějšími oblastmi hospodářské politiky státu. Fiskální politika 

je zaměřená na ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů. Mezi 

hlavní nástroje fiskální politiky patří: 

• daně (příjmová stránka veřejných rozpočtů), 

• vládní výdaje na nákup zboží a služeb (výdajová stránka), 

• transfery (výdajová stránka). 

Daňová politika se soustřeďuje na dva základní aspekty vlivu daní 

na ekonomiku: 

• míru zdanění (kvantitativní hledisko), tj. výši či rozpětí daňových sazeb, 

• způsob zdanění (kvalitativní hledisko), tj. formy a druhy daní. 

Úkolem daňové politiky je zabezpečit státu jednak co největší veřejné příjmy 

a také regulovat aktivitu domácností a podnikatelské sféry (např. prostřednictvím 

daňových prázdnin, podporou ekonomické činnosti podniků pomocí odpisové politiky). 

Zjednodušeně lze přístupy k úloze daňové politiky se rozlišit na dva pohledy. 

• Keynesiánců – cílem daní je získat co nejvíce prostředků do státního rozpočtu 

k umožnění krytí značných výdajů vlády. Zvýšení daní je popudem ke zvýšené 

aktivitě s cílem vyrovnat snížení příjmů. 

• Neoklasiků – daně jsou aktivním činitelem ekonomického růstu a rovnováhy, 

důraz je proto kladen na optimum zdanění. Překročení optima zdanění vede 

k poklesu ekonomické aktivity, snížení HDP a zvýšení nezaměstnanosti. 

Mezi obecně uznávané úkoly daňové politiky patří: 

• podílení se na růstu HDP, 

• spoluvytváření podmínek zaměstnanosti a stability cen, 

• snaha o rovnováhu vnějších ekonomických vztahů, 

• ovlivňování rozsahu, struktury a forem výroby, 

• usměrňování výše spotřeby, 

• aktivní ovlivňování sociálních politiky, 

• podpora přílivu zahraničního kapitálu. 
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Míra úspěšnosti daňové politiky je do značné míry (kromě jiných faktorů) 

závislá na daňovém systému. Teoretickou základnou dlouhodobě a postupně 

se vyvíjejících daňových systémů byly a jsou daňové zásady, které prošly podstatným 

teoretickým i praktickým vývojem (viz např. Smith, 2001; Stiglitz, 1997; Tanzi, 1996). 

1.1 Daně a daňové systémy 

Zdanění se liší od ostatních peněžních transakcí tím, že jeho účastníci jsou 

nuceni se ho účastnit. Již Bible uvádí zmínku o tom, že jedna desetina (desátek) úrody 

musí být vydělena pro účely přerozdělování a pro církev. Ve středověku existovala 

forma naturálního zdanění, daně nebyly v této době monetizovány. Pro přesné vymezení 

daně lze použít definici Streckové a Malého (1998), kteří definují daň jako příjem 

veřejných rozpočtů, kdy se formou povinné a zpravidla pravidelně se opakující platby 

odčerpává ze zákona podle předem stanovené sazby daně část nominálního důchodu 

subjektu na nenávratném principu. Při mezinárodním srovnávání daní se obvykle 

používá definice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která daň 

definuje jako povinnou nenávratnou platbu do veřejného rozpočtu. Pro účely dizertační 

práce bude daň chápána ve shodě s Širokým (2006) jako povinná, zákonem předem 

stanovaná částka, kterou se na nenávratném principu odčerpává daňovému subjektu část 

nominálního důchodu. 

Soubor všech daní vybíraných v dané zemi je označován jako daňový systém. 

Daňový systém se jako celek snaží kompenzovat možné výhody a nevýhody plynoucí 

z rozdílů jednotlivých uplatňovaných daní. Obecně pak právě daňové systémy způsobují 

rozdíly v daňovém zatížení jednotlivých zemí. Charakter a principy daňového systému 

jsou úzce spojeny se společenským řízením státu. Daňový systém ovlivňují dále faktory 

politické, kulturně-historické nebo ekonomické (Kubátová, 2006). 

1.1.1 Daňové systémy a daňové principy 

Při vytváření efektivního daňového systému je nutné dbát na dodržení určitých 

kritérií nebo požadavků na tzv. dobré daně, které jsou nazývány daňovými principy. 

Již Adam Smith si uvědomoval důležitost daní a navrhl první soustavu daňových 

principů, tzv. daňové kanóny, které by měly státy při stanovování daní dodržovat. Jedná 

se o následující čtyři zásady (Smith, 2001, s. 733). 
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• Zásada rovnosti: „V každém státě měli by poddaní přispívat na výdaje na správu 

tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně důchodu, kterého 

pod ochranou státu požívají.“ 

• Zásada přesnosti: „Daň, kterou má každý jednotlivec platit, měla by být 

stanovena přesně, a nikoli libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a částka, 

kterou má platit, to všechno by mělo být poplatníkovi a komukoli jinému 

naprosto jasné.“ 

• Zásada pohodlnosti platby: „Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým 

způsobem, kdy a jak se to poplatníkovi asi nejlépe hodí.“ 

• Zásada nízkých nákladů na výběr daně: „Každá daň by měla být 

promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, kolik 

ona daň skutečně přináší do státní pokladny.“ 

Smithovy požadavky na optimální daňový systém doplňuje Stiglitz (1997). 

Dobrá daň (z hlediska logické konsistence a věcné správnosti ekonomické teorie) 

má mít podle Stiglitze tyto čtyři vlastnosti. (i) Musí být ekonomicky efektivní a neměla 

by tudíž bránit efektivní alokaci finančních prostředků v ekonomice. 

(ii) Administrativně jednoduchá, přičemž taková daň je vymahatelná s minimem 

nákladů. (iii) Flexibilní, kdy daň lze snadno změnit v případě změny ekonomických 

podmínek. (iv) Transparentní, protože poplatníci by měli znát výši své daňové zátěže 

v hrubém i v čistém vyjádření (po započtení transferů), a vertikálně i horizontálně 

spravedlivá. Stiglitz tak rozvíjí daňový kánon Smithe obsažený v Bohatství národů 

(1776): Občané každého státu by měli finančně podporovat vládu - pokud je to možné - 

proporcionálně podle svých schopností. Tedy podle výše příjmu, kterému se těší 

pod ochranou státu. Z hlediska ekonomické teorie by byla ideální daní proporcionální 

daň z příjmů (v české terminologii rovná daň). Smith podotýká „pokud je to možné“, 

což naznačuje, že teoreticky čistou rovnou daň je v praxi obtížné zavést. 

V současné odborné literatuře lze nalézt také další doporučované daňové 

principy, většina autorů se shoduje na vymezení základních pěti až šesti požadavků. 

Kubátová (2006) shrnuje tyto požadavky do pěti principů: 

• spravedlnost, 

• efektivnost, 

• pozitivní vlivy na ekonomické chování subjektů (daňové stimuly), 
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• správné působení na makroekonomické agregáty (makroekonomická pružnost), 

• právní perfektnost a politická průhlednost. 

Z ekonomického hlediska nelze spravedlnost jednoznačně vymezit. Daňový 

systém by měl být spravedlivý ve smyslu individuálního přístupu k různým jedincům. 

Daňová teorie obsahuje dva principy daňové spravedlnosti, a to: 

• princip platební schopnosti, 

• princip prospěchu. 

Podle principu platební schopnosti (také daňové únosnosti, daňové solidárnosti) 

mají být jednotlivci daně uloženy podle toho, jaká je jeho schopnost je platit. 

Pro naplnění tohoto principu jsou nejvhodnější důchodové daně. Pro to, aby mohlo být 

dosaženo spravedlnosti, musí být současně naplněna spravedlnost horizontální 

a spravedlnost vertikální. Horizontální spravedlnost znamená, že dva jednotlivci, kteří 

jsou na tom v konkrétním aspektu (důchod, majetek, spotřeba apod.) stejně, platí 

stejnou daň. Vertikální spravedlnost znamená, že daňoví poplatníci s vyšší schopností 

platit by měli platit vyšší daně (Mankiw, 1999), a to obvykle nejen absolutně, ale 

i relativně. Této definici například odpovídá daň z přidané hodnoty (DPH) s jedinou 

sazbou a rovná daň z příjmů. V praxi bývá vertikální spravedlnost často chápána 

„sociálně", tedy ve smyslu progresivního zdanění. Například daň z příjmů fyzických 

osob byla až do počátku druhé světové války ve většině zemí omezena jen na několik 

procent ekonomicky aktivní populace s nejvyššími příjmy. Hlavní příčinou nebyly 

pouze sociální ohledy, ale také administrativní potíže spojené s výběrem relativně 

malých částek od velkého počtu poplatníků. Míra „spravedlivé“ daňové progrese je 

otázkou individuálních preferencí každého ekonoma či politika. Mankiw (1999) 

podotýká, že spravedlnost je podobně jako krása něco, co každý člověk vidí po svém. 

Podle principu užitku (prospěchu, ekvivalence) by měli být jedinci zdaněni 

podle prospěchu na veřejných výdajích, na činnosti státu, obce apod. Širokému užití 

tohoto principu brání skutečnost, že jen velmi obtížně lze konkretizovat, jaký má ten 

který daňový subjekt prospěch na veřejných výdajích, na činnosti veřejného sektoru. 

Principu ekvivalence jsou nejblíže poplatky nebo silniční daň. Některé daně lépe 

vyjadřují princip platební schopnosti, jiné princip užitku, působení dalších je do určité 

míry (ale jen do určité míry, nikdy ne absolutně) z hlediska spravedlnosti neutrální. 

Spravedlnost daňového systému je pak dána průnikem použití těchto principů.  
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Na efektivnost daňového systému lze při užším pojetí pohlížet z pohledu 

nákladů na správu daní a v širším pohledu z aspektu vlivu daní na ekonomické chování 

subjektů. V užším chápání je efektivním ten daňový systém, ve kterém jsou výnosy 

získávány s co nejnižšími administrativními náklady, které vznikají jednak státu, jednak 

samotným poplatníkům. Samotná nízká úroveň administrativních nákladů na straně 

státu nemusí nutně znamenat, že daně jsou vybírány nejefektivnějším způsobem. 

Naopak se za nimi mohou skrývat nedostatky jako malá technická vybavenost správců 

daní, nízké mzdové ohodnocení jejich pracovníků a z toho plynoucí malá 

kvalifikovanost úředníků apod.  

Širší pojetí efektivnosti zdanění se orientuje především na vliv daní 

na ekonomické chování subjektů. Všímá si toho, že zdaněním dochází k distorzím 

tržních cen, substitucím a následně ke ztrátám užitku, které nejsou ničím kompenzovány. 

Efektivním je potom takový daňový systém, ve kterém jsou tyto ztráty (nadměrné 

břemeno) co nejmenší. Celkové daňové břemeno, které nesou soukromé subjekty, 

se skládá z daňového výnosu, administrativních nákladů a tzv. nadměrného daňového 

břemene (ztráty z mrtvé váhy). 

 Administrativní náklady rozlišujeme na přímé a nepřímé. Do přímých nákladů 

patří všechny náklady státní správy na organizaci daňového systému, evidenci daňových 

subjektů, výběr daní, daňovou kontrolu a vymáhání případných nedoplatků. Nepřímé 

administrativní náklady jsou v podstatě náklady vyvolanými. Nese je soukromý sektor, 

kterému vznikají v souvislosti s existencí daní. Patří sem zejména náklady spojené 

s vedením specifických forem účetnictví, nutných pro prokazatelnost informací 

v daňovém řízení, náklady na archivaci příslušných dokumentů, platy a odměny 

příslušných vlastních pracovníků, případně daňových poradců a právníků, čas strávený 

vyplňováním daňových přiznání či studiem novel daňových zákonů apod. Tyto náklady 

lze vyčíslit jen obtížně. Jak uvádí Stiglitz (1997), základním východiskem je, že každá 

daň (kromě daně paušální) s sebou nese dva efekty: 

• důchodový, 

• substituční. 

Důchodový efekt vyjadřuje skutečnost, že daň subjektu odčerpává část jeho 

disponibilního důchodu, buď přímo díky důchodové dani, nebo tím, že ho díky existenci 

daně nutí platit vyšší cenu za spotřebovávané zboží. Tento efekt má každá daň. Jeho 

velikost je závislá na výši daně a roste s růstem průměrné (efektivní) daňové sazby. 
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Substituční efekt je reakcí subjektu na změnu ceny práce (zboží, volného času) 

vyplývající z uvalení daně. V praxi se projevuje tak, že poplatník mění své preference 

podle toho, jak se mění jeho mezní užitky ze spotřeby zboží, výnosu práce, volného 

času apod. Jeho velikost je závislá na mezní sazbě daně6. Čím vyšší je mezní sazba, tím 

vyšší je substituční efekt, neboť poplatníkovi se již nevyplatí pracovat a získávat vysoce 

zdaněný důchod a raději volí volný čas. Tento efekt nevyvolávají pouze paušální daně.  

Nadměrné daňové břemeno souvisí s distorzí v relativních cenách, relativních 

výnosech a užitcích. Tento jev působí na ekonomické subjekty v tom směru, že začnou 

hledat cestu, jak se daňovému zatížení vyhnout a pokusí se provést substituci. Nahradí 

spotřebu zdaněného zboží zbožím jiným. Tím oproti situaci před zdaněním ztratili část 

svého užitku, přičemž tato ztráta není ničím kompenzována. Daň nezpůsobí distorzi 

pouze tehdy, jestliže neexistuje žádná možnost, jak by se jednotlivec vyhnul své daňové 

povinnosti změnou svého ekonomického chování. Cílem daňové politiky a vhodně 

konstruovaného daňového systému je dosáhnout kompromisního řešení mezi 

spravedlností a narušením ekonomické volby. Distorzní působení daní je různé 

v odlišných ekonomických situacích a záleží také na druhu daně7. Následující Tabulka 1 

dává přehled o tom, v čem spočívá substituční efekt u nejdůležitějších daní. 

Tabulka 1: Substituční efekty daní 
Daň  Možná substituce 

paušální žádná substituce 
důchodová mezi důchodem (spotřebou) a volným časem 
  současnou a budoucí spotřebou 
ze mzdy mezi prací (spotřebou) a volným časem 
spotřební selektivní mezi různými druhy zboží 
spotřební všeobecná  mezi spotřebou (důchodem) a volným časem 
  současnou a budoucí spotřebou 
z kapitálových výnosů mezi úsporami a spotřebou 
  současnou a budoucí spotřebou 
Pramen: Kubátová (2006, s. 56). 

Podle principu daňových stimulů by měl být daňový systém být sestaven tak, 

aby neodrazoval jednotlivce od podnikání, práce či spoření. Výše daní by měla vytvářet 

pozitivní vliv na ekonomické chování subjektů. 

                                                 
6 Mezní sazba daně je daň z poslední jednotky důchodu.  
7 Blíže se této problematice věnují Kubátová (2006, s. 45-86) nebo Široký (2008, s. 82-112). 
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Princip makroekonomické pružnosti vychází z toho, že daně jsou součástí 

hospodářské politiky a mohou tak ovlivňovat její vývoj. Ve formě tzv. vestavěných 

stabilizátorů se daně používají na udržení stabilního vývoje ekonomiky, kdy pružně 

reagují na změny HDP. 

Princip právní perfektnosti a politické průhlednosti vyjadřují požadavek, aby 

každý subjekt byl přesně informován, jaké daně ve skutečnosti platí. V této souvislosti 

bývá kritizována daň z příjmu společností, protože i když je uvalena na společnost, daň 

zaplatí akcionáři, zaměstnanci nebo spotřebitelé. 

Základní strukturu daňového systému lze rozdělit na skupinu daní přímých 

a nepřímých. Daně uvalené přímo na jednotlivé ekonomické subjekty jsou přímé daně, 

daně uvalované na obchodní komodity jsou daně nepřímé. Do skupiny přímých daní 

se řadí daně z příjmů a majetkové daně. Nepřímé daně představují spotřební daně, DPH 

a ekologické daně. Přestože odvody na sociální a zdravotní pojištění nepatří mezi 

skupiny daní, jsou často z důvodu jejich charakteru povinných plateb doplňovány 

k daním přímým a nepřímým a nazývány kvazidaněmi. Často uplatňované třídění daní 

(zejména při mezinárodním srovnávání) je dle metodiky OECD (viz Příloha 1). 

Daňový systém neovlivňují pouze jednotlivé typy daní, které jsou na daném 

území vybírány, ale i výše daňových sazeb, jejich počet a také systém odpočitatelných 

položek, bonusů a slev na dani. Jednotlivé subjekty se mnohdy omezují na porovnání 

daňových sazeb, podle kterých se pak rozhodují o svých dalších ekonomických 

aktivitách. Největší význam bývá připisován daním z příjmů a dani z přidané hodnoty 

společně se spotřebními daněmi (Janoušková, 2005). 

Odlišnosti daňových systémů členských zemí EU plynou z rozdílných daňových 

politik jednotlivých zemí a kompetencí, kterými jednotlivé vlády disponují v souladu 

s daňovou politikou EU. Daňové systémy členských zemí EU jsou velmi různorodé 

a lze nalézt podstatné rozdíly jak mezi skupinami starých a nových členských zemí, 

tak i uvnitř těchto skupin. Jeden ze základních rozdílů lze nalézt v hlavním zdroji 

veřejných příjmů, což mohou být přímé daně, nepřímé daně nebo sociální a zdravotní 

pojištění. Tyto rozdíly plynou jak z historie a tradic, tak ze sociálního postoje státu 

především ke zdanění fyzických osob. 
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1.1.2 Základní vývoj daňových systémů 

Dnešní daňové systémy a principy daní jsou výsledkem historického vývoje. 

První daňové systémy lze nalézt již ve starověku nebo středověku, kdy se začaly 

formovat první panství a státy. Vznik daní je úzce spojen se vznikem státu, kdy daně 

sloužily jako doplňkový příjem panovníka. Měly převážně naturální charakter a byly 

vybírány nepravidelně podle potřeb panovníka. V průběhu historického vývoje se však 

pohled na daně výrazně měnil. Podrobný popis vývoje daňové teorie a daňových 

systémů uvádí např. Kubátová (2006) a Široký (2008). 

Dodnes přijímané jsou názory anglických klasických ekonomů, a to především 

Smithe a Ricarda. Ti vycházeli z individualismu a liberalismu a navazovali na učení 

Hobbese. Své učení zakládali na přirozenoprávní teorii, podle které mají jednotlivci 

svá přirozená práva a svoboda jednotlivce je tak základním předpokladem hospodářské 

politiky. 

Ricardo ve svém díle „Zásady politické ekonomie a zdanění“ považuje daně 

za zlo vyžádané státními výdaji, které nemohou rozmnožit důchod ani blahobyt národa, 

a tudíž jsou neproduktivní. Zdůrazňoval, že zdaněn může být pouze čistý důchod, tedy 

výsledek výroby po odečtení výdajů včetně mezd. Ricardo se také zabýval daňovým 

přesunem a dopadem a vytvořil tak základy teorie daňového přesunu. 

V následujícím období se názory na daně výrazně měnily. Proudhon v 19. století 

chápal daň jako cenu za služby, které stát poskytuje jednotlivci. Marx zdůrazňoval 

myšlenku, že redistribuční funkce státu závisí na typu hospodářského systému, a proto 

daně mohou tuto funkci plnit jen v nepodstatných záležitostech. Mezi jinými názory 

se kladl důraz na ekonomické důsledky daní a vyzdvihoval se požadavek, aby výše daní 

nebrzdila ekonomickou aktivitu subjektů, ale naopak ji pozitivně stimulovala. Rozvíjela 

se problematika optimálního určení výše daní. Mill doporučoval, aby výše daní byla 

odvozována od schopnosti poplatníka daně platit. Mill se stal průkopníkem principu 

platební schopnosti (berní způsobilosti). Zdůrazňuje, že jelikož lidé nejsou ochotni platit 

za jiné, je nutné nastolit daňovou povinnost podle principu rovné oběti. Daně by proto 

měly být ukládány takovým způsobem, aby všichni občané jejich platbou utrpěli stejnou 

újmu. 

Český ekonom Engliš také zdůrazňoval únosnost daní, kterou odvozoval jako 

vztah mezi užitkem plynoucím ze státem poskytovaných služeb a škodou, která danému 

poplatníkovi vzniká snížením jeho důchodu v důsledku zdanění. Rozdělil daňové 
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zásady do tří skupin, přičemž všechny tyto zásady by se měly promítat do aplikace 

daňového systému každé vyspělé tržní ekonomiky. 

• Mezi finančně politické zásady patří: 

� dostatečnost (zajistit finanční prostředky pro veřejné potřeby), 

� pružnost (přizpůsobit daňové zatížení potřebám státu), 

� odpovědnost (zjistitelnost míry daňového zatížení a projednávání 

daňových zákonů v zákonodárném sboru), 

� transparentnost (průhlednost jednotlivých vazeb v rámci jedné daně 

a mezi daněmi navzájem). 

• Mezi národohospodářské zásady patří: 

� volba vhodného objektu zdanění, 

� administrativní jednoduchost správy daní, 

� ekonomická efektivnost (ve smyslu podpory efektivní alokace finančních 

zdrojů), 

� věcná daňová únosnost (sledující vliv zdanění na produktivitu práce, 

výrobu, technický pokrok a pohyb kapitálu), 

� osobní daňová únosnost (v pojetí vlivu daní na domácnosti s rozvrhem 

daňového břemene akceptujícím progresivní sazby). 

• Mezi morální zásady patří: 

� úměrnost (vůči poplatníkově daňové kapacitě), 

� všeobecnost zdanění (bez daňových privilegií), 

� zmírnění majetkových rozdílů a osvobození nízkých důchodů a majetku, 

� solidnost (v přístupu k jednotlivci ze strany tvůrce daňové politiky). 

Představitel německé historické školy Wagner zastával názor, že stát má mít 

takový daňový systém, aby do ekonomiky mohl více zasahovat, neboť již neplní pouze 

funkci ochrany, ale proniká i do jiných sociálních oblastí. Daně podle jeho názoru mají 

redistribuovat nerovnoměrně rozdělené důchody. Wagner tvrdí, že stát, který provádí 

sociální politiku, by měl zavést absolutní daňovou povinnost na základě principu 

schopnosti platit, aby měl z čeho tyto programy financovat. Wagner také navrhuje 

zavést nejen progresivní zdanění, ale také různá osvobození a omezit tak nepřímé daně. 

Definoval čtyři zásady daňového systému: 

• zásady finančně-politické (pružnost daní, dostačitelnost daňových výnosů), 
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• zásady národohospodářské (vhodný výběr předmětu a druhu daně), 

• zásady daňové spravedlnosti (všeobecnost a rovnoměrnost daní), 

• zásady daňové správy (malá režie a pohodlnost při vybírání daní). 

K podobě daňového sytému se vyjadřoval také Keynes, který považoval daně 

za jeden z instrumentů, pomocí kterých stát ovlivňuje reprodukční proces. Zdůrazňoval 

zejména efektivnost daňového systému a podstatný vliv daní na agregátní poptávku 

a jejich působení na růst produkce. V rámci vývoje keynesiánství se zformovala 

myšlenka, aby se daňové sazby přizpůsobovaly jednotlivým fázím vývoje 

hospodářského cyklu. Tedy, aby stát ve fázi expanze vytvářel finanční rezervy, které 

by pak mohl následně využít ve fázi recese. 

Nový prvek do daňového systému se snažil zařadit Friedman, když usiloval 

o zavedení tzv. negativní důchodové daně, která měla sloučit důchodovou daň 

a poskytované transfery. Smysl negativní důchodové daně spočíval v tom, že vláda 

by každému garantovala určitou výši důchodu a po překročení této výše by se další 

důchod stal předmětem daně. Snažil se především zjednodušit administrativu a soustavu 

daní. 

Tanzi (1996) uvádí, že okolnosti vzniku tradičních daňových systémů 

v současnosti přestávají platit, neboť v minulosti: 

• státy byly od sebe teritoriálně oddělené, 

• hraniční kontroly mohly účinně působit, 

• kapitál byl prakticky bez pohybu přes hranice, 

• vysoké tarify a kontrola na hranicích omezovaly pohyb zboží ze státu do státu, 

• kapitálový pohyb byl zakázán nebo přísně kontrolován, 

• lidé pracovali ve své zemi a nemohli být zaměstnáni jinde, 

• firmy operovaly v zemi vlastníků a ne v jiných zemích, proto se žádná daňová 

konkurence nemohla rozvinout. 

Většina nových členských zemí EU na přelomu 90. let 20. století přešla 

od centrálně plánovaného hospodářství k tržnímu a musela zcela přepracovat své 

daňové systémy, které se do té doby vyznačovaly neprůhledností, neefektivností 

a nespravedlností především ve zdaňování státních podniků a soukromých podnikatelů. 

S rostoucí globalizací a působením daňové politiky EU se významně mění i podoba 
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daňových systémů ostatních zemí. Do popředí stále častěji vystupuje problematika 

daňové konkurence a daňové koordinace a harmonizace. 

1.2 Vliv daní na ekonomiku 

Daně mají vliv jak na rozdělování důchodů a efektivnost využívání zdrojů 

(mikroekonomické účinky), tak na ekonomický růst, zaměstnanost a cenovou hladinu 

(makroekonomické účinky), přičemž mezi těmito účinky existují různé interakce. Cílem 

zde není komplexní popis důsledků působení daní na ekonomické chování subjektů 

(podrobně např. Stiglitz, 1997; Kubátová, 2006; Kocherlachota, 2006, Široký, 2008), 

ale pouze přiblížení základních principů působení daní, které jsou obecně akceptovány 

v hospodářské politice. Vliv daní na ekonomiku je analyzován v řadě modelů, které 

se liší svými předpoklady a následně i závěry. Neokeynesiánské modely, populární 

v ekonomii i v hospodářské politice zejména ve 40. až 60. letech minulého století, 

se např. soustřeďují na působení daní na poptávkovou stranu národního hospodářství. 

Oproti tomu modely ekonomie strany nabídky, která se dostala do popředí zájmu 

počátkem 80. let 20. století, zkoumají spíše účinky daní na produkční chování firem 

a agregátní výsledky tohoto chování. Daně mají významné místo i v soudobých 

modelech reálného ekonomického cyklu nové klasické makroekonomie. Zde změny 

daní představují, vedle náhodných výkyvů v produktivitě výrobních faktorů, další zdroj 

šoků vedoucích k cyklickému kolísání makroekonomické aktivity (Široký, 2008). 

1.2.1 Vymezení základních ekonomických veličin 

Aby bylo možné specifikovat působení daní na ekonomiku, je vhodné nejprve 

vymezit pojetí základních veličin a vztahů. Za základní makroekonomické veličiny 

je považován produkt, zaměstnanost, cenová hladina a pozice vůči zahraničí. 

O výkonnosti ekonomiky současně vypovídají i další veličiny – tempo růstu HDP, míra 

nezaměstnanosti, míra inflace, saldo platební bilance, velikost úspor nebo náklady 

a výnosy. 

Produkt je definován jako množství finální produkce dosažené za jeden rok. 

Představuje výkon národního hospodářství založený na využívání existujících 

výrobních faktorů. Základní veličinou pro měření výkonnosti ekonomiky je HDP 

a hrubý národní produkt (HNP). Velikost HDP vyjadřuje produkci finálních statků nově 
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vytvořených za určité období (nejčastěji rok) výrobními faktory na území daného státu 

bez ohledu na to, kdo je vlastníkem výrobních faktorů. HNP vyjadřuje produkci 

finálních statků nově vytvořených za určité období (nejčastěji rok) výrobními faktory, 

jejich vlastníky jsou příslušníci daného státu, bez ohledu na to, kde byl tento produkt 

vyroben. Nominální HDP je vyjádřený v tržních cenách běžného roku, reálný HDP 

je vyjádřený ve stálých cenách a zohledňuje změny vyvolané pohybem cenové hladiny 

v čase. Výši vytvořeného HDP je možné měřit třemi metodami: 

• výdajovou, 

• důchodovou, 

• odvětvovou, tj. součtem přidaných hodnot8. 

Osobní důchod představuje celkové příjmy, které skutečně domácnosti získají 

a který podléhá zdanění. Disponibilní důchod se získá, když od osobního důchodu 

odečteme osobní daně (přímé daně), které platí domácnosti, jako např. daň z příjmů 

a daně majetkové. Součástí disponibilního důchodu jsou transferové platby TR. 

Disponibilní důchod je tvořen spotřebními výdaji domácností C a úsporami S. 

Zaměstnanost je další základní makroekonomickou veličinou. Pro tvorbu 

produktu je nezbytné určité množství zdrojů, tedy i práce. Tvorba produktu souvisí 

s určitou úrovní zaměstnanosti a nezaměstnanosti, která se může stát ekonomickým, 

sociálním, ale i politickým problémem. Nezaměstnanost vyjadřujeme v absolutní výši 

nebo jako míru nezaměstnanosti (jako podíl nezaměstnaných U na celkové pracovní 

síle L, kterou vypočteme jako součet zaměstnaných a nezaměstnaných osob). 

Třetí makroekonomickou veličinou je cenová hladina. Vytvořený produkt 

má hodnotu, která je vyjádřená cenami. Všeobecná cenová hladina se vyjadřuje pomocí 

cenových indexů, například pomocí implicitního cenového deflátoru nebo indexu 

spotřebitelských cen, které vyjadřují všeobecný vývoj cen statků. 

Vnější ekonomická pozice je makroekonomickou veličinou vyjadřující pozici 

dané národní ekonomiky vůči zbytku světa. Může být vyjádřena různými způsoby, 

například vývojem platební bilance dané země. 

Důležitými ekonomickými veličinami jsou také úspory a investice. Úspory jsou 

chápány jako celkový důchod v ekonomice, který zbude po odečtení plateb za spotřebu 

                                                 
8 Blíže se rozdílům mezi jednotlivými metodami věnují např. Paulík a Pellešová (2004) nebo Rusmichová 

a Soukup (2002). 
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a vládní výdaje. Úspory se dělí na soukromé a veřejné. Soukromé úspory jsou částí 

příjmu domácností po odečtení daní a výdajů na spotřebu. Veřejné úspory jsou rozdílem 

mezi daňovými příjmy vlády a jejími výdaji. V ekonomice jako celku se úspory rovnají 

investicím. 

1.2.2 Neokeynesiánské modely vlivu daňových změn  

Neokeynesovský přístup tedy sleduje, jak se změny v agregátní poptávce 

AD vyvolané změnami daňového zatížení promítají do změn objemu agregátního 

výstupu Y a poptávky firem po práci. Důležitým rysem přístupu je důraz na to, 

že změny AD nevedou k pouhým změnám cenové hladiny P, nýbrž a hlavně ke změnám 

reálného HDP a zaměstnanosti. To znamená, že přístup vychází z existence 

dostatečného množství výrobních faktorů v ekonomice, které nejsou v okamžiku 

poptávkové změny plně využívány. Omezujícím rysem přístupu je abstrahování 

od očekávání ekonomických subjektů ohledně budoucího vývoje makroekonomiky, 

neboli implicitní předpoklad „krátkozrakosti“ firem a domácností při ekonomickém 

rozhodování. Tento předpoklad činí neokeynesovský přístup principiálně statickým. 

K uvedeným zjednodušením reality přidejme ještě předpoklad uzavřenosti modelované 

ekonomiky, který nám umožní snazší pochopení problematiky. Neokeynesovský přístup 

ovšem nepovažuje poslední předpoklad za nezbytný, existují rovněž neokeynesiánské 

modely otevřené ekonomiky udržující ekonomické vazby na zahraničí. 

Základním předpokladem v modelu důchod – výdaje je stabilní cenová hladina P. 

V modelu uzavřené ekonomiky nastává rovnováha E tehdy, když jsou plánované výdaje 

domácností C, firem I a vlády G dohromady (tj. agregátní poptávka D) rovny 

agregátnímu důchodu Y. Ten představuje souhrn plateb obdržených vlastníky výrobních 

faktorů od producentů za to, že vlastníci producentům výrobní faktory pronajímají. 

Protože agregátní důchod zhruba odpovídá agregátnímu výstupu (produktu), podmínka 

rovnosti výdajů a důchodu v rovnováze E znamená, že co je v ekonomice v souhrnu 

vyprodukováno, je také poptáváno. Uvedené skutečnosti zachycuje vztah: 

GICADY ++==  (1) 

Soukromá spotřeba C má složku autonomní, nezávislou na důchodu C0, a složku 

indukovanou, na důchodu závislou. Závislost vyjadřuje mezní sklon ke spotřebě c: 
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cYCC += 0  (2) 

Soukromá spotřeba je však fakticky závislá na disponibilním důchodu Yd, který 

je oproti výše uvedenému důchodu vyšší o přijaté transferové platby TR a nižší 

o zaplacené daně. Daně se v modelu dělí na autonomní, nezávislé na důchodu T, 

a důchodové, na důchodu závislé. Závislost daní na důchodu vyjadřuje daňová 

sazba t.  Velikost disponibilního důchodu se vypočítá podle následující rovnice: 

tYTTRYYd −−+=  (3) 

Soukromá spotřeba C je závislá také na úrokové míře, totéž platí pro soukromé 

investice I a část veřejných výdajů G (zde se jedná o veřejné výdaje investičního 

charakteru). Zde však bude od závislosti AD na úrokové míře abstrahováno. 

Soukromé investice I, vládní výdaje G a transfery TR jsou v modelu považovány 

za nezávislé na důchodu Y (autonomní). Při kombinaci prvních dvou vztahů s tím, 

že se předpokládá závislost spotřeby na disponibilním důchodu Yd, vznikne rovnice: 

GItYTTRYcCY ++−−++= )(0  (4) 

Dále je možná úprava do podoby rovnice (5): 

)()1(1/1 0 GIcTcTRCtcY ++−+⋅−−=  (5) 

Výraz 1/1 – c (1 – t) je multiplikátor autonomních výdajů neboli výdajový 

multiplikátor. Tento výraz ukazuje, jak se změní agregátní výstup (produkt) ekonomiky, 

jestliže dojde ke změně autonomních výdajů o jednotku: 

)()1(1/1 0 GIcTcTRCtcY ++−+∆⋅−−=∆  (6) 

Za předpokladu, že se ostatní složky autonomních výdajů (tj. C0, cTR, I, G) 

nemění, nabývá předchozí rovnice tvaru: 

)()1(1/1 cTtcY −∆⋅−−=∆  (7) 

Po úpravě pak lze získat rovnici (8): 

TtccY ∆⋅−−−=∆ )1(1/  (8) 

Jestliže nejsou v modelu přítomny důchodové daně a daňová sazba t je rovna 

nule, je změna agregátního výstupu (produktu) ekonomiky při změně autonomní daně 

o jednotku dána vztahem v rovnici (9): 



20 

TccY ∆⋅−−=∆ 1/  (9) 

V tomto vztahu představuje výraz – c/1 – c multiplikátor autonomních daní. 

Zvýšení (snížení) daní vyvolá opačnou změnu agregátního výstupu (produktu). 

V absolutní hodnotě je tento multiplikátor stejně velký jako multiplikátor transferů 

a menší než multiplikátory autonomní spotřeby, investic a vládních výdajů. Tyto dílčí 

multiplikátory v modelu bez důchodových daní nabývají tvar 1/1 – c. 

Změna sazby t důchodové daně se nedotkne objemu autonomních výdajů 

v modelové ekonomice, ale má vliv na velikost výdajového multiplikátoru. Jak bylo 

výše uvedeno, je tento multiplikátor obecně vyjádřen vztahem (10): 

)1(1/1 tc −−  (10) 

Ze vztahu vyplývá, že s růstem sazby t důchodové daně při neměnném mezním 

sklonu ke spotřebě c klesá hodnota výdajového multiplikátoru. Pokud naopak daňová 

sazba klesá, hodnota multiplikátoru (ceteris paribus) roste. 

Dalším předpokladem je, že v modelu neexistují autonomní daně a všechny daně 

jsou důchodového typu. Za těchto okolností je změna agregátního výstupu (produktu) 

ekonomiky, vyvolaná čistě změnou sazby t důchodové daně, vyjádřena rovnicí: 

)()1(1/ tYtccY ∆⋅−−−=∆  (11) 

Po úpravě nabývá tato rovnice podoby: 

ttcYcY ∆⋅−−−=∆ )1(1/  (12) 

Z upravené rovnice je zřejmé, že růst (pokles) daňové sazby vyvolává opačnou 

změnu agregátního výstupu (produktu), přičemž velikost změny v absolutním vyjádření 

je determinována výchozím objemem výstupu (důchodu) Y. Výraz – c Y/1 – c (1 – t) 

představuje multiplikátor důchodových daní. 

Neokeynesiánský přístup k daním má jistá omezení. Hodnoty daňových 

multiplikátorů jsou v neokeynesiánském pojetí nenulová čísla, vláda je tedy schopna 

změnou daní ovlivnit výstup (produkt) ekonomiky a zaměstnanost. To předpokládá, 

že hodnota mezního sklonu ke spotřebě c je rovněž nenulovým číslem. Aby byla vláda 

schopna změnou daní vyvolat změnu agregátního výstupu (produktu) a zaměstnanosti, 

musí ekonomické subjekty reagovat na změnu svého důchodu po zdanění změnou 

poptávky po spotřebních statcích. Logika je taková, že zvýši-li se např. důchody 

domácností v důsledku poklesu daňového zatížení, domácnosti začnou obratem více 
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utrácet, firmy zvyšují poptávku po práci a ostatních výrobních faktorech, produkují 

větší objem výrobků a služeb a investují do rozšiřování výrobních kapacit. 

Neokeynesiánský přístup ovšem opomíjí, že rozhodnutí ekonomických subjektů 

o výši spotřeby statků není vázáno jen na jejich aktuální disponibilní důchod, nýbrž také 

na očekávání subjektů ohledně budoucího disponibilního důchodu. Pokud domácnosti 

předpokládají, že nynější pokles daňového zatížení (a tudíž růst jejich disponibilního 

důchodu) bude v dohledné době následován opětovným vzestupem daní, mohou celý 

přírůstek důchodu v rámci přípravy na budoucnost uspořit. Mezní sklon ke spotřebě 

c tak bude nulový, spotřební poptávka nevzroste, výroba a zaměstnanost se rovněž 

nezmění. Daňová politika vlády nebude z hlediska dopadu na agregátní výstup (produkt) 

účinná a hodnota příslušného daňového multiplikátoru bude rovna nule. 

Změna daní nemusí ovlivnit výstup (produkt) rovněž z důvodu tzv. nepřímého 

vytěsňovacího efektu. Pokud vláda sníží daně, aniž by tomu přizpůsobila své výdaje, 

je nucena si na úhradu vzniklého deficitu rozpočtu půjčit na finančním trhu. Přírůstek 

soukromých úspor, vyvolaný poklesem daňového zatížení, nemusí ale pokrýt vzniklou 

finanční potřebu vlády. V důsledku převisu poptávky po soukromých úsporách 

nad jejich nabídkou roste úroková míra, růst úrokové míry může zapříčinit snížení 

spotřebních a zejména investičních výdajů v ekonomice. Agregátní poptávka (tedy 

i produkt, zaměstnanost) se pak nemění, protože soukromá spotřeba a investice jsou sice 

podněcovány nižšími daněmi, na druhé straně jsou však z ekonomiky vytěsňovány vyšší 

úrokovou mírou. V dané situaci je důležité, nakolik jsou spotřeba a investice 

v konkrétní ekonomice na úrokové míře závislé. Neokeynesiánský přístup staví 

na předpokladu, že tato závislost je pouze omezená. 

Posledním z omezení neokeynesiánského přístupu je podceňování vztahu mezi 

daněmi a inflací. Dochází-li k „přehřívání“ ekonomiky a výrazněji rostou ceny 

výrobních faktorů i zboží, neboť agregátní poptávka je v poměru k nabídce již vysoká, 

nepovede záměrné snížení daní k stimulaci výstupu (produkce) a zaměstnanosti. 

Namísto toho bude výsledkem zásahu vlády jen další inflace. Výrobci totiž ve snaze 

uspokojit stoupající poptávku po své produkci narážejí na bariéru stále vzácnějších – 

a proto nákladnějších – produkčních zdrojů, jejichž pořizovací ceny zahrnují do cen 

zboží. Neroste tedy ani tak objem produkce, jako její hodnota. Navíc se v případě 

progresivní konstrukce důchodových daní projevuje v obdobích inflačního vývoje 

fenomén fiskální brzdy neboli taxflace, kdy s růstem nominálních příjmů spojeným 
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s inflací odvádějí daňoví poplatníci vyšší procento svých příjmů. To tlumí jejich výdaje 

na zboží. 

Neokeynesiánský přístup opírající se o nenulové daňové multiplikátory 

je podstatně silnější v ekonomice pod hranicí produkčních možností než v ekonomice 

s prudkými cenovými vzestupy (Široký, 2008). 

1.2.3 Působení daní v modelech ekonomie strany nabídky 

Koncem sedmdesátých let 20. století se dostalo zejména v USA široké 

popularity tomuto nově vzniklému směru. Rozhodujícím aspektem, který vedl 

ke konstituování ekonomie strany nabídky v samostatnou školu ekonomického myšlení 

v rámci širšího proudu neoklasicismu, bylo mimo jiné celosvětového hnutí označované 

jako „revoluce proti daním”. Ekonomové strany nabídky se snaží redukovat 

hospodářskou politiku na jediný cíl, a to maximálně privilegovat a podporovat ty, kteří 

vytvářejí hospodářské bohatství. Toho všeho lze dosáhnout realizací elementární 

liberální myšlenky, podle které k tomu, aby se hospodářství vrátila prosperita a stabilita, 

je třeba vrátit tržnímu hospodářství všechna jeho práva a skoncovat s desetiletími 

nepřetržitého růstu státního intervencionismu (Samuelson a Nordhauds, 1991). 

Ekonomie strany nabídky představuje negaci dvou následujících myšlenek 

keynesiánské filosofie. 

• Stát musí zasahovat, aby napravoval ekonomické nedostatky trhu a zajistil tak 

poskytování základních sociálních služeb a spravedlivější přerozdělování 

důchodu. 

• Stát musí zajišťovat plné využívání zdrojů s akcentem na plnou zaměstnanost 

prostřednictvím makroekonomické rozpočtové a peněžně úvěrové regulace 

cyklických výkyvů hospodářství. 

Pro ekonomy strany nabídky jsou negativní účinky vládní politiky, která se snaží 

odstranit nedostatky trhu na mikro i makro úrovni, daleko podstatnější než samy tyto 

nedostatky. Hospodářský a sociální intervencionismus realizovaný na základě 

přerozdělování zajištěného rozsáhlým zdaněním má v jejich chápání negativní dopady. 

Ekonomie strany nabídky se zaměřila především na analýzu negativních dopadů vysoké 

míry zdanění. Sehrála též velkou roli v pokusech dostat do souladu snižování daní 

s požadavkem omezení rozpočtových deficitů bez nutnosti radikální restrikce výdajů. 
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Klíčem k dosažení tohoto stavu, který se do té doby jevil většině ekonomů jako 

absurdní, se alespoň po jistou dobu stala koncepce Lafferovy křivky (podrobněji níže). 

Základním postulátem ekonomie strany nabídky je hypotéza, že nabídka 

výrobních faktorů je podstatně pružnější, než předpokládala keynesiánská ekonomie, 

která ji buď zcela opomíjela, nebo ji považovala za zanedbatelnou. To znamená, 

že primárním odrazem změn sazeb daní je realizace substitučního efektu při snížené roli 

důchodového efektu. Změna sazeb daní vyvolá v chování jednotlivce změny různého 

druhu. Změnou první je důchodový efekt, který vyjadřuje, že jedinec v zájmu udržení 

si životní úrovně vynakládá při zvýšení sazeb důchodových daní zvýšené pracovní úsilí 

a naopak, aby si zachoval stejnou úroveň disponibilního důchodu. Druhou změnou 

je substituční efekt, vyjadřující ochotu smířit se s nižšími příjmy při větším množství 

volného času, neboť mezní užitek z další jednotky práce je díky zvýšení důchodové 

daně nižší než mezní užitek z volného času. 

Rozvinutím výše uvedeného postulátu je analýza účinku sazeb daní na poměrné 

ceny práce a úspor a prostřednictvím nich na agregátní nabídku a její růst. Klíčovým 

bodem je tvrzení, že změny mezních sazeb daní vyvolávají změny poměrných cen práce 

a úspor, čímž vyvolávají i změny v jejich nabídce. Změny mezních sazeb daní mohou 

vyvolávat: 

• změny ve volbě mezi prací a volným časem, 

• změny ve volbě mezi zvyšováním běžné spotřeby a úsporami a na ně vázanými 

investicemi, 

• změny poměru mezi zdaňovanou a nezdaňovanou činností 9. 

Ekonomové strany nabídky považují za velmi významnou vazbu mezi daňovými 

sazbami a nabídkou, reprezentovanou vytvořeným HDP. Tvrdí, že kdyby byly daně 

blízké nule, nemohl by stát poskytovat některé základní služby nezbytné pro fungování 

trhu, jako jsou např. infrastruktura, obrana, měnový systém atd., což by všechno 

v souhrnu znamenalo nízkou agregátní nabídku. S růstem daní (příjmů státu z daní) 

se mohou tyto služby stále rozšiřovat a tím může i vzkvétat hospodářská činnost. Služby, 

které stát poskytuje ekonomickým subjektům, jsou cennější, než ztráty způsobené 

zdaněním. Mezní užitek zdrojů vydaných na daně je vyšší, než mezní užitek 

                                                 
9  Pod pojmem nezdanitelná činnost je zahrnována především domácká práce a kutilství, činnost 

za protislužbu a melouchářství. 
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libovolného jiného užití těchto zdrojů. S tím, jak ale klesá mezní užitek daní 

pro ekonomické subjekty při zvyšování daní, může dojít zdanění až k bodu, kdy 

se mezní výnos ekonomických subjektů z daní rovná mezním nákladům daní 

pro ekonomické subjekty a při dalším zvýšení daní dojde k tomu, že vysoké daně 

začnou odrazovat od podnikání v nejméně efektivních oblastech. Zdaněním se zhoršují 

poměrné ceny a lidé raději preferují volný čas a spotřebu místo práce, spoření a investic 

a snaží se vyhýbat zdanění. To způsobuje, že je tržní nabídka statků nižší než v jinak 

obdobných situacích, které se odlišují pouze výhodou nižších daňových sazeb. Kdyby 

sazby daní dále rostly, snižovala by se dál i efektivnost podnikání a tím i agregátní 

nabídka. V případě stoprocentní daňové sazby by teoreticky ustala veškerá hospodářská 

činnost v oficiální ekonomice. 

Popsané změny v rozsahu hospodářské činnosti a tím i daňového základu musí 

mít logicky vliv na příjmy státu z daní. Ty se rovnají sazbě daní násobené daňovým 

základem. Proto, když změny sazby daní mění agregátní nabídku (daňový základ), 

mohou se v jistých situacích vyvíjet sazby daní a příjmy státu z daní i nepřímo úměrně, 

neboli se vzrůstem sazby daní může teoreticky klesat příjem z daní. Toto tvrzení 

ilustruje Lafferova křivka. Křivka vycházející z nuly a končící ve stu ilustruje logický 

závěr, že kdyby byly sazby daní nulové, byly by i příjmy státu nulové. Růstem sazeb 

daní by rostly i příjmy státu z daní, ale současně by narušovaly podněty k práci, 

úsporám a investicím. Z toho plyne, že od určitého bodu (Lafferův bod) se příjmy 

v důsledku rychlejšího úbytku zdaňovaného základu zmenšují. Stoprocentní sazba daně 

by měla za následek nulové příjmy. Při analýze Lafferovy křivky je třeba vždy důsledně 

rozlišovat teoretickou Lafferovu křivku a empirické Lafferovy křivky. Teoretická 

Lafferova křivka je grafickým znázorněním dřívějších poznatků o působení zdanění 

na rozsah výroby. Laffer však jako první vyjádřil tuto křivku graficky. 

Laffer za důležitou daňovou sazbu považuje marginální sazbu, která podle 

něj  představuje klín mezi skutečným sklonem k další aktivitě poplatníka a sklonem 

k další činnosti po zdanění. Vysoká marginální daň snižuje produkční aktivity. Podstata 

Lafferova přístupu je vyjádřena v Grafu 1. 
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Graf 1: Vztah mezi výší daňového zatížení, skutečným a deklarovaným příjmem a 
daňovým výnosem 

 
Pramen: Cullis a Jones (1997, s. 283). 

Část (a) Graf 1 představuje vzájemný vztah mezi výší mzdy a volným časem. 

V případě nulové daně bude poplatník z možné kombinace výše mzdy a volného času 

dané plochou 0FW0 preferovat kombinaci v bodě A, která leží na jeho nejvyšší 

indiferenční křivce. Při této mzdě w0 bude v ekonomice dosaženo celkového příjmu 

všech poplatníků Ya(w0) a vzhledem k nulové sazbě daně bude tento příjem téměř 

totožný s důchodem Yr(w0), jenž poplatníci skutečně přiznávají a který je znázorněn 

v části (b) Graf 1. 

Pokud bude na mzdu uvalena postupně daň ve výši t1, t2, t3, poplatníkova 

rovnováha se přesune do bodů B, C a D. Zpočátku se při snaze poplatníka o zachování 
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stejné výše čisté mzdy účinek daní projevil zvýšením odpracovaných hodin a úbytkem 

volného času (bod B), postupně však začíná převažovat substituční efekt a poplatník 

zvyšuje podíl svého volného času na úkor vysoce zdaněné práce (body C a D). Daňová 

sazba, při níž je v celé ekonomice maximalizován skutečný příjem, je označena v části 

(b) jako bod ta* . Zvýšením daňové sazby však dochází k zatajování příjmů a tento rozdíl 

mezi skutečným a deklarovaným příjmem se prohlubuje. Bod tr*  označuje daňovou 

sazbu, při které má přiznávaný příjem poplatníků největší hodnotu. 

Daňový výnos je určen daňovou sazbou a deklarovaným příjmem a jejich 

vzájemný vztah vytváří křivku Ra. Křivka Rr potom znázorňuje hypotetický vztah mezi 

daňovými příjmy a skutečnými důchody poplatníků. Laffer vládě doporučuje snižovat 

daňové zatížení, např. z bodu t1, do bodu t2, protože to přinese zvýšení skutečných 

příjmů, ohlášených (přiznaných, deklarovaných) příjmů i daňových výnosů. Laffer tvrdí, 

že toto snížení důchodových daní by mohlo být doprovázeno pohybem od zdanění 

důchodů ke zdanění spotřeby. Další návrhy se týkají úsilí o rozšíření daňové báze 

prostřednictvím značné eliminace různých daňových úlev a slev, takže celková daňová 

sazba by mohla být opět snížena. 

O plné konzistentnosti Lafferovy křivky s neoklasickým učením svědčí i fakt, 

že individuální Lafferovy křivky lze poměrně snadno odvodit pomocí aparátu 

paretovské indiferenční analýzy volby mezi prací a volným časem. Ze spojitosti funkce 

vyplývá, že vždy existují dvě různě vysoké sazby daně, nižší a vyšší, generující stejné 

příjmy státu, protože je každá spjatá s jiným daňovým základem. Je logické, že by se 

zdanění mělo pohybovat v levé části grafu, kdy jsou „spokojeny“ obě strany (stát 

i ostatní ekonomické subjekty). Za optimální stav tedy nelze považovat Lafferův bod, 

neboť cílem hospodářské politiky není maximalizovat příjmy státního rozpočtu z daní, 

ale maximalizovat agregátní nabídku. Optimální je tedy míra zdanění nižší než míra 

zdanění odpovídající Lafferovu bodu. Oblast za Lafferovým bodem je nazývána 

zakázanou zónou.  

Největší slabinou teoretické Lafferovy křivky je to, že má přes své racionální 

jádro pouze ilustrativní charakter a je velmi obtížné tuto křivku statisticky verifikovat. 

Pro konkrétní hospodářsko-politická opatření je nutné konstruovat empirické Lafferovy 

křivky pro skupiny subjektů lišící se preferencemi, pro různé daňové soustavy. 
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Představitelé ekonomie strany nabídky teoreticky rozpracovali vliv daní: 

• na ekonomické podněty, 

• na odrazování od pracovního úsilí, 

• na převádění hospodářské činnosti do nezdaňované oblasti, 

• na odrazování od investic. 

Sojka (2000) uvádí, že pravděpodobně největším přínosem ekonomie strany 

nabídky je rozpracování teorie vlivu zdanění na ekonomické podněty. Tato teorie 

se rozpracovává na základě koncepce poměrných cen, jejichž autorem je P. C. Roberts. 

Ekonomové strany nabídky vyzdvihují dvě klíčové poměrné ceny, které dle jejich 

názoru zcela ovládají výrobu a prostřednictvím ní i celé hospodářství. První alternativní 

cena určuje volbu mezi úsilím o vyšší běžný příjem (vyšší spotřebu) a volným časem. 

Druhá určuje volbu mezi úsilím o vyšší příjem v budoucnu (plynoucí z úspor a investic) 

a běžnou spotřebou. Obě dvě jsou ovlivněny sazbami daní, při progresivním zdaňování 

je přesnější používat mezní sazby daní. Čím vyšší jsou sazby daní z příjmů, tím nižší 

je cena volného času a běžné spotřeby v jednotkách obětovaného čistého příjmu 

po zdanění. 

Jedním z dopadů změny poměrných cen vlivem vysokého zdanění je relativně 

nízká alternativní cena volného času, která odrazuje od pracovního úsilí. Vysoké 

progresivní daně tak odrazují od lépe placených, ale náročnějších povolání, neboť 

přechod do vyšší daňové kategorie nivelizuje příjmy. Vysoké mezní daně rovněž snižují 

rozdíl mezi průměrnou mzdou (zdaněnou a zatíženou příspěvky na sociální pojištění 

apod.) a nezdaňovanou podporou v nezaměstnanosti. Vysoké daně tedy přesouvají část 

ekonomické aktivity do nelegální a nezdaňované sféry a vedou k nárůstu šedé 

ekonomiky10. Příkladem tohoto efektu je melouchářství a kutilství. Obojí má negativní 

dopady nejen na příjmy státního rozpočtu z daní, ale především na makroekonomickou 

efektivnost. 

Daně také mohou odrazovat od investic. Nadměrně vysoké sazby daně z příjmu 

z úroku demotivují od investování a vedou k zvýšené spotřebě luxusního zboží. 

Z předchozího vyplývá, že by snížení daní způsobem odpovídajícím přesunu 

                                                 
10 Do šedé ekonomiky patří činnosti, které jsou skrývány před úřady. Toto skrývání může mít různé 

důvody, hlavní jsou snahy vyhnout se zdanění nebo regulacím. Patří sem například práce načerno, 

daňové úniky, všechny druhy licencovaných činností prováděných bez licence. 
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ze zakázané zóny zvýšilo cenu běžné spotřeby v poměru k příštímu důchodu, což 

by vyústilo ve více úspor a umožnilo růst reálných investic. Snížení sazeb daní by tedy 

vedlo nejen ke zvýšení celkových příjmů a tedy i celkových výdajů, ale změnilo 

by i skladbu výdajů ve prospěch investic. To by mělo vést ke zvýšení produktivity práce, 

zaměstnanosti a reálného HDP daleko více, než opatření orientovaná na zvyšování 

agregátní poptávky. Ekonomové strany nabídky zahrnují do sazeb daní i inflační 

a protiinflační prémie při půjčkách. Inflace je podle nich způsobem všeobecného 

zdanění. 

Jediným řešením všech hospodářských problémů je podle ekonomů strany 

nabídky politika snižování daní. Nezbytným předpokladem tohoto hospodářsko-

politického doporučení však je, že se konkrétní hospodářství v konkrétním čase nachází 

skutečně v zakázané zóně, což podle stoupenců ekonomie strany nabídky v průběhu 

sedmdesátých let 20. století platilo. Hlavní příčinu vidí v taxflaci. Jde o to, 

že progresivní daňové systémy konstruované v šedesátých letech a dříve, tedy v období 

relativně nízké míry inflace, se v období relativně vysoké míry inflace stávají 

nevyhovujícími. Vlivem inflace se totiž zvyšují nominální důchody ekonomických 

subjektů, čímž se tyto dostávají do oblasti vyššího zdanění a dochází tak k poklesu 

reálných důchodů přesto, že tempo růstu nominálních důchodů odpovídá míře inflace, 

či ji dokonce převyšuje (Samuelson a Nordhauds, 1991, s. 207-211). 

1.2.4 Daňová incidence a vliv daní na rozhodování firem 

Jak již bylo zmíněno, daně mají důsledky mikroekonomické (vliv na rozdělování 

důchodů a efektivnost využívání zdrojů) a makroekonomické (ekonomický růst, 

zaměstnanost, cenovou hladinu) a tyto účinky nepůsobí izolovaně, nýbrž komplexně. 

Daňová incidence je teorie, která zkoumá všechny tyto aspekty působení daní 

a daňových systémů. 

Podstatným aspektem při zkoumání vlivu daní je stupeň monopolizace trhu. 

Při analýze dopadů daně bude základním předpokladem existence nedokonalých trhů, 

jelikož jejich podmínky nejlépe odpovídají ekonomické realitě. Na trhu výrobních 

faktorů je nutné vycházet z rozdílných předpokladů: na trhu práce a kapitálu je nabídka 

pružná (Graf 2), zatímco nabídka půdy je od jistého bodu nepružná (Graf 3). 
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V čase t = 0 (před zdaněním faktorů) byl objem faktoru L0 a cena za jeho službu 

P0. Nechť je na výrobní faktor v čase t = 1 uvalena daň ad valorem11 se sazbou 

E0Ep/E0L0. Potom tato daň pootočí křivku poptávky z polohy D0 do polohy D1 a na trhu 

výrobního faktoru nastane nový bod rovnováhy E1 při nově stanoveném rovnovážném 

množství L1 a rovnovážné ceně P1 bez daně, resp. bod rovnováhy E2 s daní. 

Graf 2: Působení daní na trhu práce a kapitálu 

 
Pramen: Široký (2008, s. 90). 

Na trhu práce a kapitálu se množství odpracovaných hodin, resp. objem 

použitého kapitálu sníží z hodnoty L0 do hodnoty L1 a cena hrubé mzdy, resp. hrubé 

míry výnosů z kapitálu se zvýší z P0 na P´
g. Zároveň se sníží čistá mzda (resp. čistá míra 

výnosů) z P0 na P1. Rovněž v tomto případě bude záviset rozdělení daňového břemene 

na cenové elasticitě poptávky a nabídky. Vzestup ceny výrobního faktoru bude tím větší, 

čím elastičtější bude nabídka a čím méně elastická bude poptávka. Současně pokles 

objemu výrobního faktoru bude tím menší, čím méně cenově elastické budou obě 

křivky. 

                                                 
11 Daně ad valorem se určují podle ceny základu daně („ad valorem” latinsky znamená „k hodnotě”). 

Typickou daní ad valorem je daň z přidané hodnoty. Daní ad valorem je - s určitými výhradami - i ta 

část daně z nemovitostí, kde základem daně je cena půdy, daň dědická, daň darovací, daň z převodu 

nemovitostí. Daní ad valorem jsou vlastně i daně důchodové (z příjmů), neboť i u nich se jejich výše 

určuje ze základu daně v peněžních jednotkách. Typickým znakem daní ad valorem je, že sazba daně je 

procentní. 
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Jak znázorňuje Schéma 1, daňové prostředí, ve kterém se firma pohybu

sobí na výši a rozdělování disponibilního zisku, výběr optimální finan

struktury, investování apod., což přímo souvisí s finančním postavením firmy, jeho 

innostmi a působí i na výrobní faktory. 

                                                 

ové incidenci např. Stiglitz (1997), Kubátová (2006), Široký (2008), kte

ovou incidenci u jednotlivých výrobních faktorů i druhů daní v různých tržních podmínkách. 
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peněžní prostředky, jsou daňové uznatelnou výdajovou položkou, neboť se považují 

za náklad podnikatelské aktivity. Toto legislativní ošetření podporuje expanzi firmy. 

Dopad úvěrového zatížení je totiž snižován ve výši platné daňové sazby a lze 

jej vyjádřit jako rozdíl mezi nominálním úrokem a úrokem sníženým o daň připadající 

na tento úrok podle vzorce (13), kde d i je nominální zaplacený úrok: 

Skutečný úrokový dopad = (di – di) · úroková sazba v % (13) 

Po úpravě dojdeme ke vzorci (14): 

Skutečný úrokový dopad = di (1 – daňová sazba) v % (14) 

Výše definovanému efektu se říká úrokový daňový štít a významným způsobem 

snižuje náklady na cizí zdroje financování podniku. 

Při rozhodování o investiční aktivitě sehrávají úlohu i další aspekty, které mohou 

daně ovlivnit. Jedná se zejména o možnost kompenzace případné dosažené ztráty 

z podnikání a podstoupeného rizika, kterou každá investice v sobě zahrnuje. 

V souladu s neoklasickou ekonomickou teorií, předpokládající snahu subjektu 

o maximalizaci zisku, budou investice funkcí očekávané míry čistého zisku a jejich 

zdanění tuto očekávanou míru sníží. Z makroekonomického hlediska jsou investice 

při optimálním stavu ekonomiky rovny úsporám. 

V Grafu 3 jsou investice znázorněny investiční křivkou I, kterou ovlivňuje 

úroková míra, a jejich velikost je dána vzájemnou shodou s výší úspor. V čase t0 (před 

zdaněním) je dosaženo rovnováhy v bodě E0 při rovnovážné míře výnosu (úrokové míře) 

r0 a rovnovážné roční míře investic I0 . V čase t1 je zavedena daň ze zisku se sazbou 

r* r 1/r*.  Jelikož se jedná o daň ad valorem, nová investiční křivka se pootočí vůči 

původní, vzroste hrubá úroková sazba na r* , čistá sazba poklesne na hodnotu r1 a výše 

úspor a investic se sníží na I1. Nově zavedená daň vede ke snížení roční míry investic.  
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Pramen: Kubátová (2006, s. 98). 

Zdanění výnosu z investic na mikroekonomické úrovni rovněž zvyšuje riziko 

investování a odrazuje subjekty od realizace investičních záměrů. 

Je nutné si uvědomit, že zatímco dosažený zisk je podroben dani, v případě 

ztráty z podnikatelské aktivity neinkasuje firma „negativní“ daň, ale je jí většinou 

umožněno dosaženou ztrátu zahrnout do daňově uznatelných výdajů v následujících 

daňových obdobích, což samozřejmě s sebou přináší problém diskontované hodnoty 

ztráty v příštích letech (podobně jako u odpisů). 

Vláda může tato rizika podnikání prostřednictvím daňové legislativy poněkud 

eliminovat tím, že bude do jisté míry případné ztráty kompenzovat. Mechanismus 

možné podpory znázorňuje Graf 5. 

Míra 

výnosu 

Míra investic 0 
I1 I0 

E0 

S 
r* 

r0 

r1 
I 

I´ 

Graf 4: Vliv zavedení daně na výši investic 



Graf 5: Vliv daně na podstoupení rizika
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Bez státní garance by 50% daň ze zisku posunula křivku možných příležitostí do přímky, 

která svírá s osou rizika úhel 22,5° (polovinu z původního úhlu). Nový bod rovnováhy 

E2 by znamenal nižší riziko, ale i výnos. Kompenzace ztráty může za jistých okolností 

zvýšit podstupované riziko a v tomto případě podnítit ekonomické subjekty zvýšit 

objem svých investic14. 

1.2.5 Faktory ovlivňující analýzu vlivu daní 

Při zkoumání vlivu daní je nutné kromě vlastností poptávky a nabídky 

a charakteristiky trhu (stupeň monopolizace15) brát v úvahu také další faktory. 

Schéma 2 znázorňuje mechanismus působení expanzivní daňové politiky (která 

je součástí fiskální politiky). Účinek expanzivní daňové politiky je rozdílný v závislosti 

na využití výrobních faktorů. Při nedostatečném využití výrobních faktorů se agregátní 

poptávka zvýší a rovnovážný bod se posune do blízkosti potenciálního produktu. 

Naopak při úplném využití výrobních faktorů se rovnovážný bod posune za potenciální 

produkt a výrazně vzroste cenová hladina. 

Schéma 2: Mechanismus působení expanzivní daňové politiky 

 
Pramen: zpracování autora 

                                                 
14 Kubátová (2006) a Široký (2008) detailně popisují problematiku firemních důchodových daní i vlivu 

ostatních daní na ekonomickou činnost firem. 
15  Podrobný popis dopadů daní na ekonomiku v monopolním i konkurenčním prostředí poskytuje 

např.  Stiglitz (1997).  
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Dále existuje velký rozdíl v dopadu mezi daněmi uvalovanými na jednotlivé 

odvětví a mezi daněmi uvalovanými na celou ekonomiku. Je tedy nutno rozlišovat mezi 

analýzou dílčí a celkové rovnováhy. Daně obvykle ovlivňují více odvětví zároveň 

a ovlivňují tak také všeobecnou rovnováhu. Dalším faktorem při zkoumání dopadu daní 

je čas. V krátkodobém horizontu je řada veličin neměnná, zatímco v dlouhodobém 

horizontu se mohou měnit. Kapitál používaný v jednom odvětví nemůže být v krátkém 

období přesunut do jiného odvětví, dlouhodobě lze však strukturu kapitálu měnit 

novými investicemi, proto např. daň v ocelářském průmyslu nebo daň z úspor bude mít 

jiné krátkodobé a dlouhodobé následky. Daň v malé otevřené ekonomice musí být 

kompenzována zvýšením příjmů z kapitálu, jinak by investoři stáhli svůj kapitál 

ze země a investovali ho někde jinde. Náklady na daň tedy nesou majitelé ostatních 

výrobních faktorů. 

Důležitý je taktéž komplexní vliv daní na změny v hospodářské politice. Vláda 

zpravidla přijímá celý komplex opatření, přičemž by měla respektovat základní 

doporučení pro fiskální politiku, že příjmy z daní a vládní půjčky se musí rovnat 

vládním výdajům. Při snížení jedněch daní musí proto vláda buď zvýšit jiné daně, 

nebo snížit výdaje, případně zvýšit své výpůjčky. 
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2. Teoretické aspekty daňové konkurence 

Dizertační práce je zaměřena na zkoumání daňové konkurence a jejímu vlivu 

na ekonomický růst v EU. Chápání daňové konkurence se však v pojetí autorů různí, 

proto je nutné tento pojem přesně vymezit, aby bylo možné se v dalších kapitolách 

věnovat praktickým aspektům daňové konkurence. Cílem kapitoly je tedy definovat 

daňovou konkurenci, sumarizovat základní teoretické přístupy k daňové konkurenci 

a také prezentovat její pozitiva a negativa. 

2.1 Definice daňové konkurence 

Daňová konkurence je spojována s chováním daňových poplatníků, kteří 

se minimalizací daňové zátěže snaží maximalizovat své zisky. S cílem minimalizace 

daňového zatížení přesouvají daňové základy do zemí s nižšími daňovými sazbami, a to 

legálním i nelegálním způsobem. Vlády zemí, ve kterých se daňoví poplatníci vyhýbají 

své daňové povinnosti, takto přicházejí o část daňových příjmů. Vlády proto upravují 

daňové systémy a prostřednictvím výhodnějších daňových sazeb a dalších podmínek 

se snaží přilákat do země nové daňové základy a vytváří tak mezi zeměmi daňovou 

konkurenci. Obecně tedy daňová konkurence vzniká v prostředí, kde je možné 

přesouvat základ daně do jiných zemí a bývá proto spojována zejména s daněmi 

s vysoce mobilními základy (např. firemní důchodové daně). Aby země zabránily 

daňové konkurenci nebo zmírnily její dopady, snaží se o koordinaci nebo harmonizaci 

daňové politiky.  

Daňová koordinace představuje první stupeň mezinárodního sblížení daňových 

systémů. Pod tímto pojmem lze chápat především vytváření bilaterálních nebo 

multilaterálních smluv mezi zeměmi za účelem omezení mezinárodního přesouvání 

daňových základů. Jedná se o různá doporučení vedoucí k omezení daňové konkurence 

či opatření ke zvýšení vzájemné informovanosti států o daňových příjmech rezidentů 

v jiných zemích. Příkladem daňové koordinace jsou smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. Daňová harmonizace je vyšším stupněm koordinace. Daňová teorie chápe 

celkovou harmonizaci jednak jako výsledek harmonizace struktury daňového systému 

a jednak jako harmonizaci konečných daňových sazeb. Daňové harmonizaci, její 

podstatě a členění se věnuje řada autorů (např. Prest, 1976; Hitiris, 1991; Rounds, 1992; 
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James a Nobes, 2002; James, 2002; Musgrave, 2002; Serna 2008). Daňová koordinace 

a harmonizace neprobíhá pouze v rámci EU, ale je předmětem zájmu také dalších 

mezinárodních organizací (např. OECD, Mezinárodní měnový fond). 

V teoretických pracích a empirických studiích pojem daňová konkurence nemá 

jednoznačný význam a pojetí autorů se liší. Je potřeba zdůraznit, že ačkoli se termín 

daňová konkurence používá často v negativních významech, daňová konkurence není 

záměrně či uměle vytvořená, nýbrž je často výsledkem neúspěšných harmonizačních 

jednání a vyplývá z rozdílných podob daňových soustav jednotlivých členských zemí16. 

Pravděpodobně prvním, kdo se k daňové konkurenci vyjádřil, byl tvůrce 

daňových kánonů Adam Smith. Ve svém díle Bohatství národů zmiňuje existenci 

daňové konkurence, když píše: „Půda je předmět, který se nedá odstěhovat, kdežto 

kapitál se dá odstěhovat velmi snadno. Majitel půdy je nutně občanem té země, v níž 

jeho panství leží. Majitel kapitálu je vlastně občanem světa a není nutně připoután 

k určité zemi. Zemi, kde by ho podrobovali trapným výslechům jen proto, aby mu mohli 

uložit tíživou daň, mohl by snadno opustit a svůj kapitál odstěhovat do některé jiné 

země, kde by mohl buď pokračovat v podnikání, anebo užívat své bohatství ve větším 

klidu. Tím, že by svůj kapitál odstěhoval, zastavil by v zemi, kterou opouští, veškeré 

podnikání, jež tam jeho kapitál vydržoval. Daň, která by vypuzovala kapitál ze země, 

vysušovala by tím všechny zdroje důchodu panovníka i společnosti. Jeho odstěhováním 

snížily by se nutně více nebo méně nejen zisky z kapitálu, ale i pozemková 

renta a mzdy“ (Smith, 2001, s. 755). Smith zdůrazňoval neproduktivní charakter daní, 

přičemž požadoval spolu s Ricardem jejich snížení na minimum. Dle výše uvedeného 

Smith daňovou konkurenci nechápal tak, že státy s nižšími daněmi přitahují podnikatele 

a jejich daňové základy, ale naopak podle něj státy s vysokými daněmi podnikatele 

odrazují. Proto doporučoval vysoké daně odbourat a zajistit daně co nejnižší. 

V českém prostředí se daňové konkurenci a zejména harmonizaci dlouhodobě 

věnuje Nerudová, která daňovou konkurenci chápe jako nekooperativní stanovení 

daňových systémů a sazeb nezávislými vládami států, naopak daňová harmonizace 

zjednodušeně znamená přizpůsobení národních daňových soustav a jednotlivých daní 

členských zemí společným pravidlům EU (Nerudová, 2008). 

                                                 
16 Podrobněji Szarowská (2009a). 
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Wilson a Wildasin (2004) uvádí podobnou definici, přičemž namítají, 

že definování daňové konkurence jako nekooperativní formy stanovování daní 

nezávislými vládami je velmi široké a daňovou konkurenci více konkretizují a definují 

ji jako nekooperativní stanovování daní nezávislými vládami, přičemž každá vládní 

politika ovlivňuje alokaci mobilní daňové báze mezi zeměmi reprezentovanými těmito 

vládami. Takto je možné eliminovat vertikální daňovou konkurenci mezi jednotlivými 

stupni vlád (federální, státní, lokální), které ukládají daně na shodný daňový základ. 

Daňová konkurence je podle nich chápána jako horizontální, neboli konkurence 

mobilních faktorů. 

Naopak Mitchell (2004) používá obecnější definici daňové konkurence, když 

uvádí, že daňová konkurence vzniká tehdy, když lidé mohou snížit svou daňovou zátěž 

přesunutím kapitálu nebo práce z vysoce zdaněných jurisdikcí do oblastí s nižším 

zdaněním. 

Teather (2005, s. 23 - 24) ve své definici zdůrazňuje efektivní daňové sazby 

a tvrdí: „Daňová konkurence je používána vládami, které se pomocí nižších efektivních 

sazeb pokouší přilákat do své země kapitál a ekonomickou aktivitu“. Existence daňové 

konkurence podle něj přináší dva základní efekty pro daňové systémy zavedené 

v jednotlivých zemích. Pokud si mohou státy mezi sebou navzájem daňově konkurovat, 

bude prvním důsledkem daňové konkurence snížení sazeb daní v několika státech 

(nazývá je pionýrské země), které jako první najdou k tomuto snížení odvahu. Tyto 

státy budou přitahovat kapitál a zdroje z ostatních zemí. Druhým efektem bude, 

že ostatní státy budou nuceny reformovat své daňové systémy a snažit se snižovat své 

daňové sazby, aby získaly zdroje a kapitál nazpět a vyrovnaly ztráty, které utrpěly kvůli 

konkurenci ostatních států. 

Jak uvádí Nerudová (2008), daňová konkurence by měla generovat 

zodpovědnou daňovou politiku s nižším daňovým zatížením podnikatelských subjektů, 

která vytváří příznivé prostředí pro vyšší ekonomický růst. Bez daňové soutěže se státy 

mohou chovat podobně jako monopol – uvalovat nadměrné daně. 

Kubátová (2004) rozebrala spor mezi daňovou harmonizací a konkurencí 

z teoretického hlediska a došla k závěru, že nelze jednoznačně určit výhodnost daňové 

konkurence nebo harmonizace. Uvádí, že daňová koordinace a harmonizace s sebou 

nese riziko spočívající v nepřiměřeném růstu daňového břemene poplatníků a také 

při nekooperaci některých států by nebyla účinná. Konkurence může způsobit 
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poddimenzování veřejného sektoru pod únosnou mez a nese riziko daňového přetížení 

nemobilních základů, zejména práce. Konkurenční výhoda nízkých daní by však mohla 

pravděpodobně přechodně podpořit ekonomiku a veřejné finance individuálního státu. 

V případě všeobecné koordinace a harmonizace daní mezi ostatními státy jde podle 

Kubátové (2004) o vězňovo dilema17. 

Kovács18 (2005) klasifikuje daňovou konkurenci na tři typy. 

• Poctivou vyplývající z rozdílné úrovně celkového daňového zatížení 

obyvatelstva, která je výsledkem preferencí voličů, jež přikládají stupni 

zabezpečovaných veřejných statků, vzdělávacímu systému, infrastruktuře 

a výkonnosti veřejných institucí. 

• Škodlivou, jestliže je zaměřena na přetahování zahraničního kapitálu 

při současné ochraně národního trhu a vytváří tak podmínky pro zvýšení 

nezaměstnanosti. 

• Spornou, která je na rozhraní škodlivé a poctivé a která se hlavně týká vlažnosti 

předávání daňových informací a příp. prolomení bankovního tajemství. 

Na základě výše uvedených přístupů bude pro potřeby dizertační práce daňová 

konkurence definována jako proces snižování efektivního daňového zatížení s cílem 

přimět investory a majitele výrobních faktorů k alokaci jejich daňových základů v dané 

zemi za předpokladu respektování shodných podmínek pro všechny subjekty.  

2.1.1 Škodlivá daňová konkurence a daňové ráje 

Předmětem dizertační práce není problematika škodlivé daňové konkurence 

a daňových rájů, nicméně je vhodné specifikovat i tyto negativní podoby daňové 

konkurence. Škodlivá daňová konkurence se projevuje zejména těmito skutečnostmi: 

• vytváření daňových pobídek, zvýhodňujících buď domácí, nebo zahraniční 

ekonomické aktivity, způsobuje porušování základních kritérií daňové neutrality, 

                                                 
17 Vězňovo dilema označuje v teorii her typ hry s nenulovým součtem, ve které mají dva hráči (vězni) 

možnost spolupracovat nebo nespolupracovat a výsledný stav výplaty (která je chápána jako doba, 

ke které budou odsouzeni) závisí na jejich rozhodnutí. Tak jako u mnoha jiných her se předpokládá, 

že každý hráč se stará především o svůj prospěch – snaží se maximalizovat své výhody a nebere ohled 

na prospěch ostatních hráčů. 
18 László Kovács byl evropským komisařem pro daně a celní unii v letech 2004 – 2010. 
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• multiplicita daňových zákonů, zásad a praktik způsobuje nejen dodatkové 

daňové zatížení společností, ale také jejich dodatkové administrativní náklady. 

OECD v roce 1998 vypracovala zprávu „Nekalá daňová konkurence – nový 

globální problém“19 o daňové konkurenci. Studie mimo jiné identifikuje faktory, které 

jsou typické pro škodlivé preferenční daňové režimy a daňové ráje. Škodlivé daňové 

režimy mohou být podle OECD identifikovány na základě následujících faktorů: 

• „ring fencing“ - jedná se o situaci, kdy je preferenční daňový režim striktně 

oddělen od domácího trhu, domácí země před tímto režimem chrání svou 

ekonomiku (jedná se např. situaci, kdy režim explicitně, či implicitně vyjímá 

rezidenty z možnosti poskytování výhod, nebo je např. zakázáno působit 

na domácím trhu společnostem, které požívají daňových výhod), 

• velmi nízká, či dokonce nulová efektivní sazba daně, 

• nedostatek transparentnosti daňového systému, 

• nedostatek efektivní výměny informací (zejména o poplatnících, kteří požívají 

výhod). 

Podobná kritéria existují také pro identifikaci daňových rájů, za klíčové jsou 

považovány tyto faktory: 

• velmi nízká nebo nulová daň z příjmu, 

• nedostatek efektivní výměny informací, 

• nedostatek transparentnosti daňového systému, 

• nevyvíjení žádných podstatných činností. 

Ve snaze zabránit formálnímu úniku daňových rájů a škodlivých daňových 

preferenčních režimů z těchto obecných definic, sestavila OECD seznam sekundárních 

faktorů, kterými identifikuje škodlivou daňovou konkurenci. Jedná se například 

o opatření uchování anonymity, přístup do široké sítě daňových dohod, možnost 

minimalizace daní z dopravních prostředků a podobně. 

Podle Teathera (2005) lze praktiky pro identifikaci potenciální škodlivé daňové 

konkurence shrnout do následujících třech bodů: 

• praktiky způsobující distorze finančních a nepřímo i kapitálových toků, 

                                                 
19 Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue. OECD: 1998 [cit. 2009-09-20]. Dostupný 

na www: <http://www.oecd.org/dataoecd/33/1/1904184.pdf> 
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• praktiky omezující schopnost každé země samostatně rozhodovat o rozdělení 

daňové zátěže mezi mobilní a méně mobilní daňové základy, 

• praktiky v rozporu s daňovými zákony jiných zemí. 

Oblast škodlivé daňové soutěže je považována za celosvětový problém a v jeho 

řešení EU úzce spolupracuje s OECD. 

2.2 Ekonomická teorie a přístupy k daňové konkurenci 

Daně mají v současnosti kromě svého původního významu základního zdroje 

pro financování veřejných statků a služeb i další aspekty. Důležitou roli mají také 

v oblasti mezinárodního pohybu investic, kapitálu a pracovní síly, neboť subjekty 

mohou přesouvat své daňové základy do oblastí s příznivější daňovou politikou. Vlády 

mohou na rozvíjející se daňovou konkurenci přistoupit a také se snažit přilákat 

investory prostřednictvím nižších daní nebo se naopak mohou dohodnout na vzájemné 

daňové kooperaci a harmonizaci. Jak bylo zmíněno, obě řešení mají své výhody 

i nevýhody. V ekonomické teorii existují dva základní názory a přístupy k daňové 

konkurenci: 

• pozitivní, který zdůrazňuje úlohu daňové hry, 

• negativní, který tvrdí, že daňová konkurence je v zásadě škodlivá, protože 

pokles daňových příjmů vede k poskytování veřejných statků pod společensky 

optimální úroveň. 

Názorový proud propagující daňovou konkurenci se rozvíjí s Tieboutovým 

teorémem a tvrdí, že konkurence obohacená o mobilní domácnosti (resp. o mobilní 

firmy) zvyšuje bohatství společnosti, a je tedy efektivní. Tiebout (1956) ve své studii 

o výdajových rozhodnutích místních autorit chápal soutěžení mezi jednotlivými vládami 

jako proces, kdy vlády poskytují domácnostem rozdílné balíčky služeb podle jejich 

individuálních preferencí a tím umožňují jejich odlišné preference uspokojit. 

Konkurence mezi zeměmi je tedy podle něj pro domácnosti prospěšná, protože vede 

k efektivnímu zaopatření veřejných statků. Dále Tiebout (1956) tvrdí, že daňová 

konkurence je optimálním konceptem pro uspořádání daňových systémů a že vede 

ke zvýšení bohatství všech jednotlivců ve společnosti, neboť má pozitivní efekty 

na ekonomický růst jednotlivých zemí, na efektivnější alokaci zdrojů, na zefektivnění 

činnosti vlád a veřejných výdajů a efektivnější poskytování veřejných statků a služeb. 
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Pozitivní hodnocení daňové konkurence je spojeno zejména s efektivnějším využíváním 

veřejných prostředků, omezením neproduktivních aktivit, jako např. rent-seeking, které 

jsou s rozhodováním ve veřejném sektoru spojeny. Daňová konkurence spočívá v tom, 

že vláda musí mít daně natolik nízké, aby přilákala dostatek obyvatel (či firem), 

ale současně byla schopna poskytovat dostatek veřejných statků 20, jinak obyvatelé 

využijí možnost „volby nohama“ (voting with the feet) a přesídlí do výhodnější oblasti. 

Tieboutovu hypotézu dále rozpracovali Richter a Wellisch (1996), když rozšířili 

model o mobilní firmy, které se mohou chovat obdobně a taktéž mohou „volit nohama”. 

Z tohoto pohledu je koncept daňové konkurence pozitivní a není důvod jej měnit. 

Podle Teathera (2005) funguje daňová konkurence mezi jednotlivými státy 

na velmi jednoduchém základním principu. Jednotlivé státy se pomocí daňové 

konkurence snaží podpořit ekonomickou aktivitu v zemi a stimulovat ekonomický růst. 

Existence daňové konkurence přináší dva základní efekty pro daňové systémy zavedené 

v jednotlivých zemích. Pokud si mohou státy mezi sebou navzájem daňově konkurovat, 

bude prvním důsledkem daňové konkurence snížení sazeb daní v několika státech, které 

jako první najdou k tomuto odvahu. Tyto státy budou přitahovat kapitál a zdroje 

z ostatních zemí. Druhým efektem je, že ostatní státy budou nuceny reformovat 

své daňové systémy a snažit se snižovat své daňové sazby, aby získaly zdroje a kapitál 

nazpět a vyrovnaly ztráty, které utrpěly kvůli konkurenci ostatních států. Dalším 

přínosem daňové konkurence je podle Teathera pozitivní vliv na růst investic 

prostřednictvím snížení daní. Je zřejmé, že nízká úroveň zdanění má pozitivní vliv 

na úrokovou míru a na vytváření úspor. Pokud jsou sazby daně nízké, jsou lidé 

motivováni více spořit, čímž vytvářejí více kapitálu, který je posléze možné investovat. 

Rostou investice, což vede k rychlejšímu ekonomickému růstu, k vytváření většího 

množství pracovních příležitostí a tím i k růstu bohatství každého jednotlivce. 

Na základě tohoto jednoduchého argumentu daňová konkurence napomáhá ke snížení 

daní a tím přispívá ke zrychlení ekonomického růstu a zvýšení blahobytu všech členů 

společnosti. Dalším pozitivním aspektem daňové konkurence je zefektivnění 

soukromého sektoru. Teather (2005) uvádí, že liberalizace kapitálových trhů společně 
                                                 
20 Jedním z důvodů má být mechanismus rozhodování voliče, daňového poplatníka a obyvatele určitého 

regionu (města či obce) podle jeho skutečných preferencí vůči veřejným statkům na straně jedné, podle 

ochoty platit daně (místní) na straně druhé. Tieboutova hypotézu předpokládá soutěživost a konkurenci 

mezi komunitami při zjišťování preferencí občanů.  
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s daňovou konkurencí značně zefektivňuje počínání soukromých subjektů. Investoři 

mají na výběr velké množství rozdílných daňových systémů, kam uložit své peníze. 

Liberalizace kapitálových trhů má za následek, že kapitál se může volně pohybovat 

mezi různými zeměmi. Tím, že je umožněn volný pohyb kapitálu a s pomocí daňové 

konkurence a daňových rájů je zajištěna větší efektivnost jeho alokace, si jednotlivé 

subjekty nekonkurují pouze na trzích v jednotlivých zemích, ale konkurují si 

na celosvětovém trhu. Aby byli podnikatelé úspěšní, musí se chovat efektivně. Aby 

uspěli na celosvětovém trhu, musí se chovat výrazně efektivněji, než kdyby byli pouze 

na trhu lokálním. Aby uspěli na celosvětovém trhu, musí být schopni nabídnout 

dostatečný výnos ze své činnosti, aby byli schopni získat kapitál a investice pro svou 

činnost. Výsledkem zefektivnění soukromého sektoru je vyšší ekonomický růst. 

Také Edwards a de Rugy (2002) zastávají názor, že čím efektivnější jsou 

soukromé výdaje a čím méně pak utrácí stát, tím vyšší je v konečném výsledku 

hospodářský růst. Pokud daňová konkurence vede k tlaku na globální snižování daní, 

pak všechny země těží z vyššího ekonomického růstu. Přijme-li jedna země efektivnější 

daňový systém, aby zvýšila hospodářský růst, ostatní jsou nuceny následovat, což vede 

k podpoře růstu v globálním měřítku. Nakonec jsou na tom všechny země lépe, když 

hájí své národní zájmy. 

Zastánci daňové hry se rovněž snaží odhadovat daňové reakční funkce, které 

ukazují, jak je daný stát závislý na daňové politice svých sousedů. Většina autorů v této 

oblasti došla k závěru, že vlády ve stanovování daňových sazeb reagují na změny 

v daňových sazbách svých sousedů, což je v souladu s teorií daňové soutěže. Jak uvádí 

Redoano (2007), daně z příjmu korporací ovlivňují především rozhodování firem 

o umístění investic, proto je rozhodnutí vlády o daňové sazbě vedeno snahou přilákat 

v rámci daňové soutěže daňové základy a nikoliv snahou o přilákání voličů, neboť 

těchto se daň z příjmu korporací dotýká jen okrajově. 

Další autoři se zabývali empirickými odhady reakčních funkcí v oblasti sazby 

daně z příjmu korporací mezi členskými zeměmi OECD. Ve všech případech prokázali 

existenci kladného korelačního koeficientu, což ukazuje, že snížení daňové sazby 

sousední země bylo analyzovanou zemí následováno. Devereux et al. (2002) poukazují 

zejména na to, že každá země se při stanovování sazeb daně z příjmu právnických osob 

chová strategicky s ohledem na daňové sazby stanovené v sousedních státech. Autoři 

ovšem zdůrazňují i další skutečnost v daňové soutěži – politiky a voliče. Tvůrci vládní 
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politiky sledují daňové sazby okolních států, neboť v případě, že by stanovili vyšší daně 

než v sousedních srovnatelných zemích, riskovali by, že by ve volbách nemuseli být 

znovu zvoleni. 

Brennan a Buchanan (1980) ve své studii tvrdí, že daňová konkurence zvyšuje 

bohatství, protože brání nadměrné velikosti vlády, která se chová jako Leviatan 

a potřebuje zkrotit, a doprovodných aktivit vyhledávání renty. Podle jejich názoru 

je daňová konkurence pozitivní právě proto, že omezuje moc vlády. Pokud by daňová 

konkurence neexistovala, celková velikost a moc vlády by byla příliš velká. 

Směrem ekonomické literatury, který také oponuje představě o škodlivé daňové 

konkurenci a potřebě koordinace, je teorie veřejné volby. Teorie veřejné volby zahrnuje 

do zvažování důsledků daňové konkurence vlastní zájmy představitelů státu. Daňová 

kooperace pak může mít opačný účinek, než předpokládá Oates (1973), protože 

nedokonalosti v politickém rozhodování mohou vést k plýtvání vybraných daňových 

prostředků a dále k procesům vyhledávání renty zájmovými skupinami. 

Někteří autoři, kteří zdůrazňují význam soutěže, poukazují na analogii 

ke konkurenci na trhu. Tak jako tržní konkurence pracuje ve prospěch spotřebitelů 

a podporuje efektivnost výroby, daňová konkurence prý pracuje ve prospěch daňových 

poplatníků a nutí státy k větší efektivnosti vlády. Vlády musí efektivně vynakládat 

finance a vybírat daně. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii G. Becker tvrdí: 

“Konkurence mezi státy podporuje zdravou soutěž, tím, že v každé zemi omezuje moc 

politiků a zájmových skupin pomocí donucení realizovat vlastní představy na úkor 

zájmů drtivé většiny obyvatel. Země s nízkými daněmi svojí existencí povzbuzují 

ekonomické reformy v zemích s vysokými daněmi a drží na uzdě jejich vlády. Jinak 

by jim poplatníci uprchli“ (Leščišínová, 2007). 

Wilson (1999) zkoumal vliv daňové konkurence na různě velké země a zjistil, 

že pozitivní externality a tedy i větší přínos má daňová konkurence spíše pro malé země 

než pro velké, protože malé ekonomiky mohou získat relativně větší výhody přilákáním 

relativně menšího množství globálního kapitálu. Také snížení veřejných výdajů je podle 

něj výhodnější pro malé země, protože výhody plynoucí z přílivu kapitálu budou 

relativně větší než ve velkých ekonomikách. 

Později se začaly objevovat modely vycházející ze Samuelsonovy teorie 

efektivních veřejných statků, které považují daňovou konkurenci za škodlivý „závod 

ke dnu“ (race to the bottom), který, díky snaze vlád přilákat zahraniční kapitál, vede 
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k neefektivní alokaci zdrojů, k neefektivně nízkým daňovým sazbám a tedy 

i k nízké úrovni veřejných výdajů. Tyto názory ve svých modelech vyjádřili Oates 

(1973) nebo Zodrow a Miezskowski (1986). Ve svých modelech se zaměřovali 

na analýzu vztahů mezi různými zeměmi a na negativní externality daňové konkurence, 

aby prokázali její škodlivost. 

Oates (1973) tvrdí, že daňová konkurence je v zásadě škodlivá, protože pokles 

daňových příjmů vede k poskytování veřejných statků pod společensky optimální 

úroveň. Tento přístup zkoumá zejména vliv kapitálové mobility na úroveň a strukturu 

daňových sazeb. Autoři zdůrazňují především negativní vliv kapitálové mobility 

na sazby daně z kapitálu a úroveň veřejných výdajů. Otázkám vlivu kapitálové mobility 

na daňové zatížení se z domácích autorů věnují např. Nerudová a Kapounek (2006). 

Uvádějí, že za předpokladu stabilní úrovně veřejných výdajů a příjmů státních rozpočtů 

mohou vznikat tlaky na příjmové stránky státních rozpočtů, neboť nižší výběr daně 

z kapitálu musí být kompenzován vyšším daňovým zatížením ostatních, především 

nemobilních faktorů, jako je práce. Tento vývoj může vést v extrémním případě 

až k úplnému odstranění daně z kapitálu21. 

Ze Samuelsonova pravidla o poskytování veřejných statků vyplývá, že vlády 

budou zvyšovat daně do té doby, dokud budou výnosy z veřejných výdajů větší než 

jejich náklady. Všechny země tedy budou zvyšovat své daně, aby získaly prostředky 

na poskytování veřejných služeb, ale pouze do doby, kdy výnosy převyšují náklady. 

V podmínkách daňové konkurence ale neexistují pouze přímé náklady veřejných výdajů, 

ale v důsledku toku kapitálu do méně zdaněných zemí také náklady nepřímé. Proto tedy 

musí platit, že mezní výnosy musí pokrýt nejen přímé mezní náklady, ale také nepřímé 

náklady způsobené daňovou konkurencí a odlivem kapitálu (Wilson a Wildasin, 2004). 

Modely vycházející ze Samuelsonovy teorie ale předpokládají, že globální kapitál 

je konstantní, a že tedy žádné nepřímé náklady nevytváří. 

Zodrow a Mieszkowski (1986) ve svém modelu vycházejí z předpokladu, že svět 

se skládá z fixního počtu identických zemí a snaží se v něm vysvětlit existenci fiskální 

externality. Velikost této externality podle jejich názorů závisí na počtu konkurujících 

si zemí. Pokud je tento počet velký, elasticita nabídky kapitálu pro jednu zemi 

                                                 
21 Jejich hypotéza, že růst kapitálové mobility vede k růstu daňového zatížení, však byla testována pouze 

na vzorku pěti vybraných zemí a prezentované závěry nemusí odpovídat podmínkám v celé EU. 
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s ohledem na jeho daňovou sazbu je menší než nekonečno, a tedy zvýšení daňové sazby 

snižuje návratnost kapitálu. Z jejich modelu vyplývá, že daňová konkurence mezi 

jednotlivými zeměmi vede k nedostatečnému poskytování veřejných služeb, pokud jsou 

financovány daněmi z mobilního kapitálu. 

Odpůrcem daňové konkurence je také Stiglitz (1997), který argumentuje 

omezenou konkurencí mezi jednotlivými fiskálními jednotkami, neboť jejich počet 

je v každé oblasti omezen. Také Jackson a Brown (1990) namítají, že v realitě je „volba 

nohama“ obtížná, jelikož existují bariéry jazykové, administrativní, rodinné vazby. Dále 

je potřeba zmínit fakt, že vybírané daně (majetkové, místní, důchodové či prodejní daně) 

mají distorzní účinky, což může spolu s externalitami vést k neefektivnosti alokačních 

rozhodnutí na místní úrovni. 

Také Musgrave (2002) považuje „závod ke dnu“ za velký problém. Pokud budou 

vedle sebe existovat země s vysokým zdaněním a zároveň země se zdaněním nízkým, 

bude země s nízkými daněmi pomocí daňové konkurence přitahovat zdroje, kapitál 

a tím i daňový základ ze zemí s vyššími sazbami daní. Na odliv zdrojů bude muset 

reagovat země s původně vyšším zdaněním, aby se mohla daňové konkurenci bránit, 

a bude muset své sazby daní snížit, aby získala nazpět zdroje, které byly přesunuty 

do země s nízkou úrovní zdanění. Snížením daní se konkurenční výhoda přesune 

na stranu země s původně vyšším zdaněním. Druhá země bude muset na toto reagovat 

a dojde k dalšímu snížení daní. Tímto principem se snižování daní dostane 

do nezastavitelné spirály, která povede k velmi nízké nebo dokonce nulové úrovni 

zdanění, což způsobí značné snížení příjmů vlád a způsobí neefektivnost v poskytování 

veřejných statků a významnou ztrátu pro celou společnost. Tímto argumentem lze dojít 

k závěru, že daňová konkurence je hrozbou pro ekonomický rozvoj. 

Grifith a Klemm (2004) potvrzují, že daňová konkurence může vést 

až k „závodu ke dnu” a k nedostatečnému poskytování veřejných statků a služeb 

od státu, což vede k obětování státu blahobytu (welfare state). Svá tvrzení dokládají 

na příkladu zemí jako Francie, Německo či Švédsko, které jsou v důsledku existující 

daňové konkurence nuceny v posledních letech snižovat rozsah welfare state. 

Názorům a obavám o nedostatečné výši veřejných výdajů lze oponovat 

na základě údajů uvedených v Tabulce 2. I když nejen v Evropě existovala a existuje 

daňová konkurence mezi státy a mohl by vzniknout tlak na snižování veřejných výdajů 

z důvodu nedostatečného množství veřejných příjmů, celkové výdaje veřejného sektoru 
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při porovnání hodnot z let 1870 a 2008 se nesnižovaly, nýbrž se výrazně zvýšily. 

Velikost veřejných výdajů se v jednotlivých zemích liší a vývoj je významně ovlivněn 

hospodářským cyklem. Údaje z roku 2008 již zachycují vliv ekonomické recese a jsou 

nižší než hodnoty z let 2006-2007 (viz Eurostat). 

Tabulka 2: Velikost veřejných vládních výdajů v % HDP (1870-2008) 

 
1870 1913 1920 1937 1960 1980 1990 1996 2008 

Rakousko 10,5 17,1 14,7 20,6 35,7 48,1 38,6 51,6 48,7 
Francie 12,6 17,1 27,6 29,2 34,6 46,1 49,8 55,0 52,7 
Německo 10 14,8 25,2 34,1 32,4 47,9 45,1 49,1 43,9 
Japonsko 8,8 8,3 14,8 25,4 17,5 31,9 31,3 35,9 36,5 
Norsko 5,9 9,3 16,2 11,8 29,9 43,8 54,9 49,2 40,1 
Švédsko 5,7 10,4 10,9 16,5 31,1 60,1 59,1 64,2 53,1 
Velká Británie 9,4 12,7 26,2 30,3 32,2 42,8 39,9 42,8 47,7 
USA 7,3 7,5 12,1 19,7 26,9 31,4 32,8 32,4 39,5 
Průměr 8,8 12,2 18,5 23,5 30,0 44,0 43,9 47,5 45,3 
Pramen: Tanzi a Schuknecht (2000, s. 6) a data z Eurostatu a IFS. 

Mnoho modelů používá Nashovu teorii her k analýze chování jednotlivých vlád. 

Podle ní v podmínkách daňové konkurence může vláda zvýšit své bohatství na úkor 

jiných zemí tím, že sníží své daňové sazby a veřejné výdaje do té doby, dokud ztráta 

z těchto neprovedených veřejných výdajů bude vyrovnána výnosy z nízkých daní a tedy 

z přilákání většího podílu globálního kapitálu. Ve skutečnosti se jedná o nestabilní 

rovnováhu, protože pokud se jedna země (A) rozhodne zvýšit své bohatství tímto 

způsobem, jiná země (B) se pravděpodobně zachová stejně, tedy sníží výdaje a přiláká 

tak k sobě nový kapitál z původní země A. To povede ke snížení bohatství v původní 

zemi A, a proto se opět může rozhodnout k dalšímu snížení veřejných výdajů a k opět 

k přilákání nového kapitálu. Tyto modely vysvětlují typický příklad závodu ke dnu jako 

důsledek škodlivé daňové konkurence. 

Naopak autoři jako Garrett (1995) hovoří o pozitivní vazbě mezi kapitálovou 

mobilitou a úrovní sazeb daní z kapitálu a veřejných výdajů, což je ovšem s hypotézou 

o závodu ke dnu v rozporu. Východiskem teoretické argumentace zastánců pozitivního 

vztahu mezi mírou kapitálové mobility a úrovní veřejných výdajů je kompenzační teorie, 

která vychází z myšlenky, že ekonomická integrace (a s ní spojený růst mobility 

kapitálu) s sebou nese vedlejší efekty např. v podobě poklesu ekonomického růstu 

v určitých odvětvích nebo vyšší volatility příjmu spotřebitele, což má za následek 

zvýšenou poptávku po veřejných výdajích, zejména v podobě sociálních programů. 
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Zastánci kompenzační teorie, se domnívají, že vyšší daňové zatížení práce v důsledku 

růstu kapitálové mobility by poplatníkům mělo být kompenzováno v podobě zvláštních 

sociálních programů, které by byly financovány právě ze zvýšeného výběru tohoto typu 

daně. 

Plojhar a Tomšík (2004) uvádějí, že konkurence mezi vládami může vést k tomu, 

že vlády přestanou poskytovat některé veřejné statky. Uvedené pojetí škodlivé daňové 

konkurence o přilákání investic bylo aplikováno na pracovní a environmentální 

standarty, redukci plateb sociálního zabezpečení či konkurenci v nepřímých daních 

o přeshraniční spotřebitele (Wilson, 1999). Oatesův koncept škodlivé daňové 

konkurence byl podpořen řadou modelů, které popisují následky nekooperativního 

chování regionálních vlád. Úspěch jedné vlády v přilákání daňového základu v podobě 

nových obyvatel či firem vede k erozi daňového základu u jiných regionů. Takto 

vzniklé negativní fiskální externality se projevují zejména v exportu zdanění, kdy vlády 

zdaňují příjmy nerezidentů, či v erozi daňového základu, tedy v přesunu skutečné 

ekonomické aktivity do daňově výhodnějších lokalit, případně přesunem deklarace 

zisků. 

Odpůrci daňové konkurence zaměřují mnoho ekonomických studií na vysvětlení 

a prokázání efektu závodu ke dnu, který způsobuje postupné snižování daňových sazeb 

až k nulovým sazbám. Dánský ministr financí Bos v roce 2000 řekl: „Daňová 

konkurence vede nejen k závodu ke dnu, ale i k závodu k veřejné chudobě, kde celkový 

příjem zemí bude příliš malý na to, aby vlády financovaly udržitelnou a uspokojivou 

úroveň veřejných služeb“ (Teather, 2005, s. 55). 

Naopak Sinn (1990) uvádí, že daňová konkurence nemusí způsobit 

poddimenzovanost veřejných služeb, ale spíše má redistribuční efekty, jelikož dojde 

k vyššímu zdanění práce a stát blahobytu pak přestane být udržitelný ve chvíli, kdy 

vzroste mobilita pracovní síly. Ve svém modelu uvádí, že vlády veřejné služby 

poskytují efektivně, i když jsou daně z mobilního kapitálu jejich jediným finančním 

zdrojem. Sinn tvrdí, že místní vlády maximalizují příjem svých rezidentů poskytováním 

minimálních dopravních nákladů. Efektivnost tedy podle něj závisí na rozdělení mezi 

produkcí veřejných statků a infrastrukturou, která je nezbytná pro produkci spotřebního 

zboží a nemůže být v ekonomice nahrazena jiným faktorem. 

Také Keen a Marchand (1997) poukazují na to, že daňová konkurence tlačí 

vlády ke změnám v daňové struktuře, která má neblahý dopad na distribuci příjmů 
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a zvyšuje podíl vládních výdajů ve prospěch mobilního kapitálu na úkor výdajů 

ve prospěch imobilní pracovní síly. Devereux a Sorensen (2005) upozorňují 

na skutečnost, že fiskální konkurence znamená jednak přesun daňového břemene 

z kapitálu na práci, ale také znamená pokles redistribuce zdrojů a růst vládních výdajů 

zvýhodňující kapitál, např. investice do infrastruktury. 

Obecněji lze otázku daňové konkurence mezi vládami a jejími dopady pojmout 

jako otázku velikosti státu v ekonomice, velikosti jednotlivých úrovní státní moci 

či rozsah žádoucích redistribučních procesů. Tyto dva opačné pohledy se týkají také 

otázek daňové konkurence v případě různých stupňů ekonomické integrace, tedy 

i integrace v EU. Oates (1972) upozorňuje, že výsledkem daňové konkurence může být 

tendence ke stále nižší efektivnosti poskytování místních veřejných statků. Snižují-li 

místní vlády daně, aby přilákaly mobilní kapitál, jsou veřejné výdaje pod úrovní, kde 

se mezní společenské výnosy z těchto programů rovnají mezním nákladům. Toto může 

nastat zejména u programů, které neposkytují přímý užitek lokálnímu podnikatelskému 

klimatu. Oatesův závěr, že takové jednání vlád je neefektivní, je založen na tvrzení, 

že nakonec žádná vláda nezíská v tomto boji konkurenční výhodu (princip vězňova 

dilematu). Výsledkem daňové konkurence tedy je, že všechny komunity jsou na tom 

hůře, než kdyby političtí představitelé používali běžné maximalizační pravidlo (mezní 

užitky se rovnají mezním nákladům). 

Často prezentovaným názorem je, že prostředí daňové konkurence v jednotném 

trhu je daleko náchylnější k daňovým únikům a daňová harmonizace udělá systém 

daleko přehlednější, když ztíží možnost daňových úniků a zpronevěry. Proto se objevují 

snahy zavést alespoň minimální daňové sazby v EU a dále harmonizovat daňové 

systémy, jak uvádí např. Strauss a Kahn (2004). 

Otázku škodlivé daňové konkurence a nutnosti daňové kooperaci či dokonce 

harmonizace je možné posuzovat rovněž vzhledem k ekonomické velikosti států. 

Bucovetsky a Haufler (2005) či Baldwin a Krugman (2002) prezentovali modely, kde 

velké státy mohou díky aglomeračním efektům udržovat vyšší daně než státy malé, 

což odpovídá skutečnému vývoji ve vyspělých zemích. Aglomerační efekty ve velkých 

státech totiž vytvářejí lokalizačně specifickou rentu. Malé změny či malý diferenciál 

v daňovém zatížení nemají významný vliv na toky kapitálu, pouze velké změny 

či diferenciál mohou způsobit kolaps celé aglomerace. Menší země proto musí mít nižší 

sazby, neboť čelí vyšší elasticitě nabídky kapitálu na světovém trhu než velké země. 
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Růst mobility kapitálu se tak projevuje ve výraznějším poklesu sazeb v malých zemích. 

Z těchto konceptů plyne, že v případě úspěšné koordinace zdanění podnikových příjmů 

by dopad na toky kapitálu a ekonomickou aktivitu byl ve prospěch velkých zemí 

s vyšším zdaněním na úkor těch s opačnými charakteristikami. Navíc negativní fiskální 

externality, které plynou z nižšího zdanění malých států, jsou pravděpodobně méně 

významné. 

Nové členské země EU22 jsou často kritizovány za svou „daňově příznivou 

politiku“, což je dokazováno nižšími sazbami i celkovými výnosy zejména zdanění 

zisku podniků. Kubátová (2008) však oponuje, že motivací ke změnám v daňových 

sazbách v těchto zemích není získat konkurenční výhodu či se přizpůsobit okolním 

zemím, ale snaha naplnit veřejné rozpočty. 

2.3 Výhody a nevýhody daňové konkurence 

Rozdílnost přístupů k vymezení i chápání daňové konkurence a harmonizace, 

rozdíly v daňových systémech, tradicích, socioekonomickém vývoji a další faktory 

směřují k rozdílné argumentaci o výhodách a nevýhodách daňové konkurence. Doposud 

se nepodařilo vytvořit jednotný názor na jejich efektivnost a stále existují názorové 

střety, zda je vhodnější ponechat daňovou konkurenci nebo se ji snažit omezit. Nicméně 

i odpůrci daňové konkurence považují některé její efekty za pozitivní a pro ekonomiku 

přínosné. 

Častým argumentem pro daňovou konkurenci je fakt, že s rostoucí ekonomickou 

integrací (a zejména vstupem zemí do Evropské hospodářské a měnové unie) 

je omezována působnost států v oblasti monetární politiky a k ovlivňování 

ekonomického vývoje zůstávají pouze nástroje fiskální politiky. Z tohoto důvodu 

je žádoucí zachovat maximální fiskální autonomii jednotlivých členských států. Jiným 

argumentem pro daňovou konkurenci je skutečnost, že jednotlivé státy si stanovují 

daňové sazby podle svých preferencí. Jelikož existuje úzká vazba mezi velikostí 

                                                 
22 Novými členy se k 1. 5. 2004 staly Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, 

Lotyšsko, Estonsko, Kypr a Malta, k 1. 1. 2007 Bulharsko a Rumunsko. Tato dvanáctka zemí bude 

společně označována jako skupina zemí EU 12. Staré členské země (EU 15) jsou Belgie, Dánsko, 

Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 

Španělsko, Švédsko, Velká Británie. 
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poskytovaných veřejných výdajů a veřejnými příjmy, mohlo by zejména u států 

s větším rozsahem poskytování veřejných statků a služeb dojít k problémům při jejich 

financování. U států, které uplatňují například vyšší sazbu DPH, a kde výběr této daně 

tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu, by harmonizace mohla způsobit výrazný 

pokles těchto příjmů. Příkladem je Dánsko, Belgie nebo Španělsko (Nerudová, 2008). 

Jako argument, že zavedení daňové harmonizace není nutné, je často uváděn 

příklad Spojených států amerických. Zde jsou jednotlivé země mnohem více 

integrovány než členské země v EU, a přesto se daňové systémy jednotlivých zemí liší 

a neohrožují výkony ekonomiky. 

Existuje také skupina názorů, které uvádějí, že daňová konkurence nejen 

způsobuje tlak na snížení daňových sazeb, ale také sama o sobě může vést 

ke spontánnímu harmonizačnímu efektu (Nerudová, 2005). Jedná se o situaci, kdy 

daňové sazby k sobě samy konvergují, aniž by bylo nutné provádět jejich harmonizaci. 

Tento efekt se může projevit například mezi dvěma sousedními státy v případě DPH. 

O existenci spontánního harmonizačního efektu lze ovšem spekulovat. Rozdílné sazby 

DPH jsou v členských státech aplikovány od zavedení společného systému nepřímého 

zdanění a i přesto se doposud spontánní harmonizační efekt neprojevil. Důvodem může 

být skutečnost, že spontánní harmonizační efekt v oblasti DPH má spíše lokální 

charakter, týká se pouze příhraničních oblastí, a proto obchodníci raději stlačují své 

zisky snižováním cen, než aby vytvářeli tlak na vládu ke snižování sazeb. Protože 

se jedná pouze o příhraniční oblasti, pokles výnosu z výběru DPH je pouze 

zanedbatelný, a proto není vláda nucena snižovat daňové sazby. 

Daňová konkurence dále podle Nerudové (2005) generuje zodpovědnou 

daňovou politiku s nižším daňovým zatížením podnikatelských subjektů, která vytváří 

příznivé prostředí pro vyšší ekonomický růst. Bez daňové soutěže se vlády mohou 

chovat stejně jako monopol - uvalovat nadměrné daně. Daňová konkurence tedy vede 

k poklesu, nikoliv růstu daňových sazeb. 

Mobilita kapitálu umožňuje poplatníkům přesouvat kapitál do zemí s nižšími 

daňovými sazbami. Z tohoto důvodu je daňová soutěž významným faktorem 

přispívajícím k liberalizaci světové ekonomiky, neboť vytváří tlak na snižování daní 

a snižování vládních výdajů. 

Nižší daně v rámci daňové konkurence nemusí nutně vést k poklesu výběru daně, 

naopak mohou vést ke zvýšení daňových základů. V celkovém efektu tedy nedochází 



53 

k poklesu příjmů státního rozpočtu, a tudíž nedochází ani k tvorbě či zvyšování deficitu 

státního rozpočtu. To například dokazuje výzkum, který uskutečnili Ganghof 

a Genschel (2007), kteří zkoumali vztah mezi výší průměrné firemní daně a příjmy 

státního rozpočtu z nich v zemích EU 15 v letech 1980 až 2005. Výsledky zobrazuje 

Graf 6. 

Graf 6: Průměrné sazby daňové zatížení a výnos z firemních daní (EU 15) 

 
Zdroj: Ganghof a Genschel (2007, s. 6). 

Je patrné, že i přes výrazný pokles sazeb nedošlo k poklesu daňového výnosu, 

nýbrž naopak, tedy k jeho zvýšení a tento vývoj lze interpretovat jako uplatnění 

konceptu Lafferovy křivky pro konkrétní typ daně v praxi. 

Vedle argumentů hovořících ve prospěch daňové konkurence ovšem také 

existují důvody, které hovoří jednoznačně pro daňovou harmonizaci. Často 

se v podstatě jedná o protiargumenty. Prvním důvodem je skutečnost, že ačkoliv 

je obecně konkurence považována za faktor, který zvyšuje tržní efektivnost, neboť 

umožňuje nejefektivněji alokovat volné zdroje, v případě daňové konkurence tomu tak 

není. V situaci, kdy se jedná o tržní selhání, konkurence není schopna efektivní alokaci 

zajistit. V případě daní hovoříme o tržním selhání, neboť daňový poplatník 

za zaplacenou daň neobdrží ekvivalentní hodnotu, a tudíž pro něj není zajímavé platit 

daň v zemi, kde využívá veřejných služeb. Daňová soutěž tedy vede k restrikci 
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veřejného sektoru. V extrémním případě by mohla vést až k úplnému zrušení daně. 

Kubátová (2008) zastává názor, že konkurence obecně efektivnost zvyšuje, ale 

ne v oblasti daní, kde trh selhává. Argumentuje tím, že daně nejsou placeny na základě 

tržního principu něco za něco, ale podle principu platební schopnosti, podle které 

daňový poplatník nemá nárok na ekvivalentní protihodnotu za svou odvedenou daň. 

Proto mohou své daně zaplatit v jiné zemi s nižšími daňovými sazbami, kde státu 

odvedou co nejméně. To může vést k obcházení daňových zákonů, vyhýbání se daňové 

povinnosti a tudíž k neefektivnosti a snížení rozpočtových příjmů. 

Tomuto názoru oponuje Mach (2004) a tvrdí, že konkurence mezi státy 

je analogií tržní konkurence mezi výrobky. Jeho argumentace spočívá ve vysvětlení, 

že tak jako tržní konkurence podporuje efektivnost a je prospěšná pro spotřebitele, 

tak i daňová konkurence nutí státy k větší efektivnosti a tudíž je prospěšná pro daňové 

poplatníky. Mach (2004) dále uvádí, že když si politici stěžují, že jejich zemi daňová 

konkurence poškozuje, je to obdobné poškození, které pociťuje provozovatel donedávna 

monopolního obchodu s nekvalitními službami, když se buď musí přizpůsobit, anebo 

odejít z trhu. Je to tedy poškození ve prospěch spotřebitele. 

Negativní daňová konkurence může vést k následujícím skutečnostem: 

• zvýšení daňového zatížení nemobilních faktorů, a to především práce a naopak 

snížení daňového zatížení vysoce mobilních faktorů, zejména kapitálu, 

• snížení velikosti veřejných výdajů, 

• nevhodným změnám ve struktuře vládních výdajů, neboť vláda poskytuje 

nejrůznější pobídky, subvence a podpory, aby přilákala kapitál. 

Argumentu o přesunu daňové zátěže z kapitálu na práci je možné oponovat údaji 

v Tabulce 3. Implicitní daňové zatížení práce se během sledovaného období snížilo, 

naopak došlo ke zvýšení implicitních sazeb na kapitál (přesné vymezení implicitních 

daňových sazeb je provedeno v kapitole 3.1.3). 
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Tabulka 3: Vývoj implicitních daňových sazeb v EU 27 (1995-2008, v procentech) 

 
na práci na spotřebu na kapitál 

1995 35,7 21,4 23,3 
1996 35,6 21,1 23,9 
1997 36,0 21,2 24,7 
1998 36,1 21,3 25,6 
1999 36,2 21,2 26,9 
2000 35,9 20,9 25,2 
2001 35,5 20,4 24,2 
2002 35,1 20,7 23,6 
2003 35,0 21,0 23,6 
2004 34,8 21,4 24,0 
2005 34,5 21,9 25,2 
2006 34,4 22,0 25,7 
2007 34,4 22,2 27,3 
2008 34,2 21,5 26,5 

Pramen: Eurostat 

Námitka o snižování objemu veřejných vládních výdajů je také sporná. 

Dlouhodobým trendem je naopak růst veřejných výdajů, jak bylo uvedeno v Tabulka 2. 

Daňová konkurence může snižovat daňové základy jiných zemí a deformovat 

efektivní alokaci kapitálu a služeb. Snižování daní tedy zvyšuje relativní 

konkurenceschopnost státu, v jejímž důsledku pak dochází k přílivu zboží, kapitálu 

a kvalifikované pracovní síly do státu s nízkými daňovými sazbami. Negativním 

efektem u ostatních států je nejen snížení příjmů státních rozpočtů, ale i ekonomického 

růstu. 

Dále daňová konkurence může vést k neefektivnímu poskytování veřejných 

služeb. Tato neefektivnost spočívá zejména v rozsahu redistribučních programů. Proto 

je daňová konkurence vnímána negativně zejména politickými stranami, které 

zdůrazňují úlohu redistribučních programů. V této souvislosti je ovšem nutno uvést, 

že daňová konkurence ve veřejném sektoru může zabránit nadměrné expanzi. 

Daňová konkurence je všeobecně považována za prospěšnou, neboť vytváří tlak 

na snižování vládních výdajů. Z pohledu EU by tedy mohla zvyšovat její celkovou 

konkurenceschopnost. Na druhé straně však může neomezená a  neřízená daňová 

konkurence v oblasti mobilních faktorů ohrožovat daňové příjmy členských států. 
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Současná daňová konkurence panující v EU však není záměrná, je pouze výsledkem 

selhání harmonizačního procesu23. 

Kromě výše uvedených skutečností, které vedly ke strukturálním změnám 

v daňových systémech, existuje jeden velmi podstatný faktor, kterým je samotná daňová 

konkurence panující mezi členskými státy. Jednotlivé země mezi sebou soutěží 

o mobilní faktory, v rámci konkurence jsou nuceny snižovat jejich daňové zatížení, 

které následně kompenzují růstem zdanění práce. Tento stav pak vede k přesunům 

kapitálu do zemí s nižším daňovým zatížením. V tomto případě lze o škodlivou 

daňovou soutěž, neboť princip platební schopnosti nevede ekonomické subjekty k tomu, 

aby platily daně v zemi, ve které využívají veřejných služeb. Naopak se snaží platit daně 

v daňové jurisdikci s nízkými sazbami a využívat veřejných služeb v daňové jurisdikci 

s vysokými sazbami, což paradoxně nakonec vede ke zhoršení situace všech zemí. 

Naopak důvodem k omezení daňové konkurence je existence externalit. Stát 

při tvorbě daňové soustavy nebere v úvahu vliv na jiné země. Ve skutečnosti ovšem 

daňový systém působí i na příjmy jiných států a jejich obyvatel. Silné a velké státy 

mohou ovlivňovat světové ceny a vylepšovat vlastní směnné relace. 

Na závěr této kapitoly je zapotřebí podotknout, že vedle názorů na daňovou 

konkurenci a harmonizaci, jež se opírají o ekonomické zdůvodnění, existuje celá řada 

dalších námitek, které mají spíše politický charakter. Při posuzování závěrů výše 

uvedených teorií a modelů, které daňovou konkurenci různými způsoby analyzují 

a hodnotí, je také nutné brát v úvahu, že se jedná pouze o teoretické modely, které jsou 

postaveny na přesně definovaných předpokladech a ty se mohou výrazně lišit 

od ekonomické reality. Například některé modely, které považují globální kapitál 

za fixní, ignorují tímto předpokladem významnou výhodu daňové konkurence, 

že snižování daňových sazeb vede ke zvyšování celkového objemu globálního kapitálu. 

Taktéž předpoklad imobility pracovní síly s rozšiřováním možností práce v dalších 

členských zemích přestává platit. Dalším diskutabilním předpokladem je, že vládní 

výdaje jsou dokonale efektivní. Ve skutečnosti právě daňová konkurence bývá chápána 

jako okolnost, která pozitivně ovlivňuje chování vlády a stimuluje ji k efektivnímu 

jednání. 

  

                                                 
23 Podrobněji k tomuto tématu např. Szarowská  (2009d). 
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3. Daňové zatížení a daňová konkurence v Evropské unii 

Cílem dizertační práce je zkoumat vliv změn daňového zatížení na ekonomický 

růst v EU. Jako předstupeň pro tuto empirickou analýzu je proto nutné shrnout základní 

přístupy EU k daňové politice a daňové konkurenci a harmonizaci, objasnit rozdíly 

v možných způsobech měření daňového zatížení a také ve struktuře a úrovni daňového 

zatížení v EU. 

3.1 Měření daňového zatížení 

Daň je povinná, zákonem předem stanovená částka, kterou se na nenávratném 

principu odčerpává daňovému subjektu část nominálního důchodu. Úroveň daňového 

zatížení lze měřit a srovnávat na základě různých ukazatelů a sazeb. 

3.1.1 Statutární sazby daní 

Nejjednodušší variantou je porovnání statutárních sazeb daní. Toto porovnávání 

je často používané pro svoji jednoduchost a snadnou dostupnost údajů. Běžně se takto 

srovnávají sazby důchodových a spotřebních daní. Pozornost je třeba věnovat 

skutečnosti, že statutární daňové sazby jsou ovlivněny nejen nominálními daňovými 

sazbami, ale také rozdílně konstruovanými daňovými základy, systémy výjimek 

a odpočitatelných položek. Navíc v některých zemích jsou daně vybírány na několika 

vládních úrovních. Statutární daňové sazby proto nemohou plnit úlohu objektivního 

ukazatele pro účely vzájemného mezinárodního srovnávání. 

3.1.2 Daňová kvóta 

K mezinárodnímu srovnání daňového zatížení je možné využít daňovou kvótu 

(Kubátová, 2006). Je to makroekonomický ukazatel, který se vypočítá jako poměr 

výnosu daní a cel k HDP v běžných cenách. Hodnota v procentech se vypočítá podle 

vzorce: 

Daňová kvóta = daňové příjmy / HDP·100 (15) 
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Daňová kvóta představuje podíl hrubého domácího produktu, který 

se přerozděluje prostřednictvím veřejných rozpočtů. Tím, že využívá údaje o skutečně 

vybraných daňových příjmech k HDP, dává informaci o hodnotě celkového efektivního 

zdanění v dané zemi. Podle rozsahu čitatele (rozsahu veřejných příjmů braných v úvahu) 

se rozlišuje daňová kvóta jednoduchá a složená (někdy bývá nazývána souhrnná). 

Jednoduchá daňová kvóta zahrnuje pouze ty příjmy veřejných rozpočtů, které se jako 

daně skutečně označují. S ohledem na to, že daňovými příjmy (kvazidaněmi) jsou 

ve skutečnosti také příjmy z povinného pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti a příjmy z povinného pojistného na zdravotní pojištění, 

je relevantním ukazatelem pro mezinárodní srovnání složená daňová kvóta, zahrnující 

také tyto příjmy. Složená daňová kvóta (SDK) v procentech se vypočítá jako poměr 

výnosu daní, cel a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení k HDP 

v běžných cenách: 

Složená daňová kvóta = (daňové příjmy + kvazidaně) / HDP·100 (16) 

Jak vyplývá ze vzorce, základními faktory ovlivňujícími hodnotu daňové kvóty 

jsou výše hrubého domácího produktu a objem vybraných daní24. 

Při hodnocení daňové kvóty a její struktury je potřeba zohlednit určitá omezení, 

vyplývající z nedostatečně přesného vymezení jednotlivých proměnných a jejich 

charakteristik. Výslednou hodnotu daňové kvóty ovlivňuje především vymezení daní 

zahrnutých do hodnocení a přesnost hodnoty hrubého domácího produktu. Údaje o výši 

daňové kvóty pravidelně analyzuje OECD. Dalším institutem, který se zabývá analýzou 

daňové kvóty, je Eurostat. Z důvodu používání rozdílné metodiky pro výpočet HDP 

a daňových příjmů, se mohou údaje prezentované jednotlivými institucemi lišit. 

Vypovídací schopnost mezinárodního srovnání daňového zatížení může být zkreslena 

například z následujících příčin (Kubátová, 2006). 

• Odhad ekonomiky je značně podhodnocen z důvodu existence tzv. šedé 

ekonomiky. Objem nelegální ekonomiky, představující nezdaněné důchody 

poplatníků, se v různých zemích OECD liší. Je zřejmé, že čím závažnější roli 

šedá ekonomika v dané zemi hraje, tím závažněji je vykázaná daňová kvóta 

nadhodnocena. Skutečně vybrané daně by totiž bylo nutné pro výpočet 

                                                 
24 Podrobně o daňové kvótě a jejím měření Szarowská (2008b) a (2009c).  
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skutečného daňového zatížení celé ekonomiky vztáhnout k HDP zvětšenému 

o produkt šedé ekonomiky. 

• Daňová kvóta nezahrnuje daňové výdaje, tedy daně nevybrané z důvodu 

realizace daňových výhod, na něž mají poplatníci nárok ze zákona. Reálně není 

velký rozdíl mezi tím, když vláda umožní poplatkům daňovou úlevu místo toho, 

aby vybrala celé daně a následně jim poskytla například dotaci. V prvním 

případě se však zmenší ukazatel vybraných daní a tím i ukazatel daňové kvóty. 

• Podobně jako daňové výdaje se projeví i vládní záruky za půjčky. 

• Vládní nařízení a regulace se v daňové kvótě sice neprojevují, ale podobně jako 

daně nepřímo zatěžují subjekty. Jedná se například o povinné příspěvky subjektů 

do soukromých fondů. Tehdy jsou subjekty povinny – namísto využívání 

veřejně poskytovaných služeb (např. služby sociálního zabezpečení) – si tyto 

služby zajistit na soukromém trhu. V některých zemích jsou účastníci pojištění 

nebo jejich zaměstnavatelé povinni platit kromě povinných daní placených 

na sociální zabezpečení tak příspěvky do soukromých sociálních fondů nebo 

si povinně spořit. Taková opatření pak snižují vypočítanou daňovou kvótu. 

• Zkreslení způsobují také daně placené ze sociálních dávek. V některých zemích 

lidé platí daně ze sociálních dávek, přičemž reálně by na tom byli stejně, pokud 

by daň neplatili a dávky by měli o příslušnou částku nižší. Například v Dánsku, 

Nizozemí a Švédsku dosahují daně placené z těchto dávek 5 – 6 % HDP, 

v zemích jako Irsko, Velká Británie a USA platí příjemci sociálních dávek daně, 

jež odpovídají cca 0,5 % HDP. 

• Výši daňové kvóty ovlivňuje také způsob výpočtu daňových příjmů, který může 

být uplatňován na akruálním nebo hotovostním principu. 

Rozdíl mezi hotovostním a akruálním principem je způsoben časovým posunem 

mezi vznikem závazku a odpovídajícím hotovostním tokem. Hotovostní princip spočívá 

ve výpočtu a evidenci daňových příjmů v okamžiku, kdy hotovostní tok z vybraných 

daní dorazí na účty vlády, přičemž okamžik vzniku povinnosti subjektu daň platit není 

rozhodující.  

Naopak akruální princip měření daňových příjmů spočívá ve stanovení 

a evidenci daňových příjmů v okamžiku, kdy vznikla skutečnost, která zakládá 

povinnost poplatníka daň platit. Ačkoliv tento způsob přesněji zobrazuje skutečné 
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hospodaření vlády, vyvstává zde problém s přesným určením výše příjmů vlády 

v daném roce, které nelze definitivně zjistit ani s odstupem několika let. Proto 

se využívají různé formy odhadů, nejčastěji s využitím koeficientu. Na základě 

zkušeností z minulosti se stanoví koeficient, který vyjadřuje pravděpodobnou výši 

nevybrané daně, pomocí tohoto koeficientu se následně počítají akruální daňové příjmy. 

Další možností je použít upravené hotovostní příjmy, přičemž tato metoda se v realitě 

používá nejčastěji. Pro daně z příjmů právnických a fyzických osob se srážkové daně 

a zálohy započítávají vždy do toho roku, kdy byly vybrány. Doplatky daňové povinnosti 

se u těchto daní započítávají do předchozího roku25. Hotovostní princip byl používán 

MMF v rámci metodiky GFS 86, s nástupem metodiky GFSM 2001 však MMF používá 

současně i princip akruální. V České republice je i nadále používán hotovostní způsob 

výpočtu pro účely státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, a to především 

z důvodů srovnatelnosti časové řady a rychlé dostupnosti dat. 

Přes výše uvedené nedostatky je daňová kvóta považována za nejlepší ukazatel 

mezinárodního i časového srovnání daňového zatížení, jelikož její velikost není 

ovlivněna velikostí ekonomiky, ani například výší inflace. 

3.1.3 Implicitní da ňové sazby 

Implicitní daňové sazby měří průměrné efektivní daňové zatížení různých druhů 

ekonomických příjmů nebo aktivit a vyjadřují dopad daní na ekonomické aktivity 

dle jejich funkcí. Zohledňují tak nejen nominální daňové sazby, ale i další aspekty 

daňových systémů jako např. různorodost konstruování daňových základů nebo systém 

odpočitatelných položek a slev, které určují celkovou částku efektivně placených daní. 

Implicitní daňové sazby jsou definovány pro typy daní dle jejich ekonomické 

funkce (práce, spotřeba, kapitál). Vypočítají se jako procentuální podíl celkové daňové 

povinnosti z každého typu ekonomických příjmů či aktivit k potenciálnímu základu 

těchto daní, tedy k hrubému příjmu, ze kterého se daň počítá. Zjednodušeně tedy 

implicitní sazby interpretují, kolik procent z dané ekonomické činnosti je odvedeno 

státu v podobě daní (a sociálních příspěvků v případě práce). Obecně se implicitní 

daňová sazba (ITR) v procentech vypočítá podle následujícího vzorce: 

                                                 
25 U zdanění mezd (daň z příjmu fyzických osob, pojistné) se lednová platba připočítává k předchozímu 

roku, také lednová platba DPH se započítává k předchozímu roku. 
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ITR = T / Y · 100 (17) 

kde T je daňová povinnost a Y hrubý příjem, z něhož je daň počítána. Podle 

druhu daňového základu se rozlišuje implicitní daňová sazba na práci, kapitál a spotřebu. 

Přesné vymezení výpočtu jednotlivých implicitních daní obsahuje Příloha 3. 

Implicitní daňová sazba na práci (ITRL) v procentech je definována jako podíl 

daní na práci a veřejnoprávního pojistného k celkovým nákladům práce. Veřejnoprávní 

pojistné zahrnuje pojistné hrazené zaměstnancem i zaměstnavatelem ze mzdy. Celkové 

náklady práce představují celkový objem náhrad vyplacených zaměstnancům na území 

daného státu včetně případných daní z mezd bez zahrnutí daní z výnosů. 

ITRL = (daně na práci + veřejnoprávní pojistné) / náklady práce · 100 (18) 

Implicitní daňová sazba na kapitál (ITRK) v procentech vyjadřuje podíl inkasa 

daní z výnosů úspor a investic domácností a firem k objemu celosvětových výnosů 

z kapitálu a podnikání tuzemských daňových rezidentů, který podléhá domácímu 

zdanění. 

ITRK = daně z výnosů úspor a investic domácností a firem / celosvětové výnosy 

z kapitálu a podnikání tuzemských rezidentů · 100 (19) 

Implicitní daňová sazba na spotřebu (ITRC) v procentech se vypočítá jako podíl 

celkových daní ze spotřeby k celkovým konečným nákladům domácností na spotřebu 

na území daného státu. 

ITRC = daně ze spotřeby/ celkové náklady domácností na spotřebu · 100 (20) 

Implicitní daňové sazby, které využívá Eurostat ke komparaci daňových systémů 

zemí, jsou založeny na principu zpětného makropohledu. Na základě tohoto principu 

jsou data, ze kterých se jednotlivé implicitní sazby určují, získávána z národních 

účetnictví jednotlivých států dle metodiky ESA 95. Aby však mohly být jednotlivé 

sazby porovnatelné mezi zeměmi, muselo dojít k harmonizaci výpočtu jmenovatele. 

Je zřejmé, že žádná sazba daně nebude shodná s ITR v případě, kdy bude 

v konstrukci daně obsažena daňová úleva (nezdanitelná část základu daně nebo 

odpočitatelná položka) nebo daňová sleva. Srovnání statutárních a efektivních daňových 

sazeb dává představu o daňových pobídkách poskytovaných úřady v jednotlivých 

zemích, porovnání efektivních daňových sazeb napříč jednotlivými státy poskytuje 

indikace, zda zde existují podstatně odlišné daňové přístupy ke společnostem 
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se stejnými charakteristikami, ale dislokovanými v různých zemích. Tyto údaje mohou 

prokázat, zda se za velkými rozptyly statutárních daňových sazeb neskrývají jen malé 

rozdíly v efektivním zdanění, jelikož země s vysokými statutárními daňovými sazbami 

mohou zmenšovat velikost daňového základu nebo změkčovat daňovou vymahatelnost. 

3.1.4 Přístupy k měření firemního důchodového daňového zatížení 

Výše uvedené principy je možné uplatnit obecně u všech daní. Se vstupem 

nových zemí do EU se zostřila debata o výhodách a nevýhodách nízkých daní, 

a to především u firemních důchodových daní. Nové členské země jsou totiž často 

kritizovány za svou daňově příznivou politiku, což je dokazováno nižšími sazbami 

i celkovými výnosy. Otázkou je, na základě kterých sazeb porovnávat firemní 

důchodové daňové zatížení a posuzovat daňovou konkurenci mezi zeměmi. Z tohoto 

důvodu je potřeba konkretizovat vymezení jednotlivých daňových sazeb tak, jak jsou 

používány pro firemní důchodové zdanění. 

3.1.4.1 Statutární daňové sazby 

Nejjednodušší variantou pro komparaci firemního důchodového zdanění 

je porovnání statutárních sazeb firemních důchodových daní. Jak již bylo uvedeno, tyto 

sazby výrazně závisí na konstrukci daně. Pro své nedostatky nejsou vhodné 

k mezinárodnímu srovnávání firemního důchodového daňového zatížení 

(Szarowská, 2008b). 

3.1.4.2 Efektivní daňové sazby 

Vhodným měřítkem pro porovnání firemního důchodového daňového zatížení 

se jeví být efektivní důchodové daňové sazby. Tyto sazby berou v úvahu nejen velikost 

statutárních firemních důchodových daňových sazeb, ale i jiné aspekty daňových 

systémů určující celkovou částku efektivně placených daní. Berou v úvahu daňový 

základ a také způsob (existuje-li nějaký), pomocí kterého jsou integrovány systémy 

firemní a osobní daně z příjmů. K propojení firemní a osobní důchodové daně dochází 

v případě, že je zdaněn zisk (firemní důchodovou daní) i dividenda (osobní důchodovou 

daní). Možné systémy integrace těchto dvou daní jsou podrobně popsány dále. 

V případě efektivních sazeb lze nalézt tři základní metody pro jejich stanovení, 
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a to metody zpětného makropohledu, zpětného mikropohledu a dopředného 

mikropohledu. Rozdíly mezi jednotlivými přístupy jsou dány rozdíly v používaných 

datech (Nicodéme, 2001; Devereux a Griffith, 2003; Devereux, 2006). 

Metody zpětného makropohledu 

Metody založené na zpětném makropohledu určují efektivní firemní 

důchodovou daňovou sazbu z agregovaných dat obsažených v národním účetnictví 

jednotlivých zemí, která jsou publikovaná národními nebo mezinárodními organizacemi 

(např. Evropská komise, OECD). Data ze systému národních účetnictví jsou často 

využívána při tvorbě politiky EU. Pozitivem je spolehlivost, spojitost, vzájemná 

srovnatelnost a aktuálnost časových řad, které umožňují sledování změn celkového 

efektivního daňového zatížení a koherentní rámec pro srovnávání daňových výnosů 

s příjmovými toky a ekonomickými agregáty. Tato metoda a sazby však nejsou 

nejvhodnější pro rozhodování o alokaci investic pro relativně vysoký stupeň agregace 

dat. Efektivní daňové sazby jsou zde stanovovány jako poměr agregovaných daní 

z příjmů nebo ze zisků placených korporacemi k hodnotě různě agregovaného daňového 

základu (Devereux a Griffith , 2003; Devereux, 2006). 

Metody zpětného mikropohledu 

Metody zpětného mikropohledu využívají k výpočtu efektivního firemního 

důchodového zdanění finanční výkazy jednotlivých společností. Existují tři způsoby 

stanovení těchto efektivních firemních daňových sazeb, které se počítají jako poměr 

mezi daněmi odvedenými z korporátních příjmů nebo zisků a daňovým základem, 

kterým může být: 

• celkový výsledek hospodaření před zdaněním (výsledek hospodaření z běžné 

činnosti před zdaněním + mimořádné výnosy – mimořádné náklady), 

• celkové provozní výnosy neboli čistý obrat, 

• hrubý provozní výsledek hospodaření (celkové provozní výnosy – provozní 

náklady – jiné provozní poplatky a daně – osobní náklady). 

Varianta používající celkový výsledek hospodaření před zdaněním 

je nejvhodnější, pokud chceme srovnávat efektivní daňové sazby se statutárními 

sazbami. Vzájemné srovnávání takto vypočtených efektivních daňových sazeb mezi 

jednotlivými zeměmi ovšem může být problematické s ohledem na rozdílnou účetní 
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legislativu jednotlivých zemí, neboť ta významně ovlivňuje vymezení daňového 

základu a v důsledku i výslednou efektivní sazbu. 

Výpočet s čistým obratem vede k velmi nízkým hodnotám efektivních daňových 

sazeb, takže je obtížné je používat pro vzájemné srovnávání efektivního daňového 

zatížení. Použití čistého obratu může mít zkreslující účinek, jelikož zde schází údaje 

o nákladech. Nízká hodnota takto vypočtené efektivní daňové sazby totiž nemusí vždy 

znamenat nízkou míru skutečného daňového zatížení, ale může také být důsledkem 

vysokých nákladů ve společnosti. Ty musí být pokryty provozními výnosy, takže 

zdanitelný výsledek hospodaření je nízký a proto jsou nízké i celkové odvedené daně, 

přestože statutární daňová sazba může být vysoká. 

Použití hrubého provozního výsledku hospodaření využívá výsledek 

hospodaření před započtením odpisů. To je důležité, pokud chceme získat jmenovatel, 

který se vymezením příliš neliší v jednotlivých zemích. Pravidla pro odepisování 

se v jednotlivých zemích liší nejen povolenou rychlostí odepisování a rovnoměrností, 

ale také způsobem určování ceny odepisovaných aktiv (použití historických nebo 

tržních cen). Hrubý provozní hospodářský výsledek je vzájemně srovnatelnější mezi 

jednotlivými státy než výsledek hospodaření z běžné činnosti. 

Efektivní firemní důchodové daňové sazby stanovené dle této varianty mohou 

být počítány nejen podle jednotlivých zemí, ale také v podrobnějším členění podle 

různých odvětví, velikostních skupin podniků nebo let. Jejich průměrné hodnoty 

za určitou zemi podle odvětví a velikostních skupin podniků v určitém období 

se počítají jako podíl součtu podobných položek za dané období. Data potřebná 

pro výpočet průměrné hodnoty efektivní firemní důchodové sazby daně v rámci EU 

podle této metodologie lze získat z databáze BACH (Bank for the Accounts 

of Companies Harmonised), která je vytvářena a zpřístupněna Evropskou komisí. Tato 

databáze obsahuje soubor finančních výkazů individuálních společností (nikoliv 

konsolidovaných nebo skupinových výkazů) ve struktuře stanovené čtvrtou směrnicí 

Rady EU (76/660/EEC) upravující právní stav obchodních společností v Evropském 

společenství. Databáze obsahuje finanční struktury nefinančních společností agregované 

podle různých odvětví a velikostních skupin podniků a nabízí údaje členěné podle šesti 

hlavních odvětví - energie a vodní hospodářství, průmyslová výroba, stavební výroba, 

obchod, doprava a spoje, jiné služby.  
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Tyto údaje mají výhodu v tom, že ukazují skutečné daňové zatížení konkrétních 

společností, avšak mohly by být zavádějící v případě použití pro stanovení a vzájemné 

porovnání efektivního domácího daňového zatížení mezi jednotlivými státy. Důvodem 

je, že přístupy založené na ex post datech specifických pro společnosti neberou v úvahu 

interakci mezi osobním a korporátním zdaněním příjmů, která je důležitá v případě, 

že investor je domácím investorem. Selhávají také při použití pro hodnocení pobídek 

pro dodatečné investice nebo pro korektní zjišťování příjmů pocházejících z cizích 

zdrojů na základě údajů z individuálních nebo konsolidovaných účetních výkazů 

společností. Navíc tato data mají někdy tendenci vykazovat významné roční výkyvy 

závisející na hospodářském cyklu. Celkově lze tedy konstatovat, že ukazatele 

vycházející ze zisku zjišťovaného metodou zpětného pohledu nejsou přesné 

při posuzování vlivu daní na investiční pobídky. Na druhé straně ale umožňují určovat 

skutečné efektivní daňové zatížení podle velikosti firem nebo podle odvětví. 

Metody dopředného mikropohledu 

Ukazatele firemního důchodového daňového zatížení vypočtené podle této 

metody jsou všeobecně používány pro analýzu vlivu daní na investiční rozhodování 

korporací. Umožňují mezinárodní srovnávání a jsou zkonstruovány tak, aby mohly 

sledovat účinky zdaňování na pobídky pro investování, které jsou rozdílné 

v jednotlivých národních daňových zákonech. Mezi základní metody výpočtu 

efektivního korporátního zatížení s využitím dopředného mikropohledu patří metoda 

Kinga a Fullertona (1984) a metoda OECD. Následně Devereux a Griffith (2003) tyto 

metody dopracovali a rozšířili. Všechny tři metody vycházejí z předpokladu, že všechny 

trhy (zejména trh výrobních prostředků), jsou konkurenční a produkční funkce 

má obvyklé vlastnosti. V takové situaci rozhodování, zda a kde investovat je ovlivněno 

pouze mírou zdanění kapitálu, nikoliv daněmi nebo příspěvky odvozenými z jiných 

faktorů jako jsou mzdy nebo energie. 

Při abstrahování od vlivu daní pak investor, který vložil peníze do určitého 

investičního projektu, získá míru návratnosti rovnající se míře návratnosti samotného 

projektu. V případě zohlednění daně pak dosažená míra návratnosti tohoto projektu 

bude nižší. Jejich rozdíl je označován jako daňový klín. Jeho velikost závisí, mimo jiné, 

na systému firemního důchodového zdanění, na vzájemném účinku zdanění a inflace, 

na daňovém posuzování odpisů, zásob a různých právně přípustných forem zisku 



66 

a na řadě jiných prvků svázaných s definicí daňového základu. Efektivní daňová sazba 

u investičního projektu je proto závislá i na odvětví, ve kterém je investováno, na druhu 

pořizovaných aktiv, na způsobu financování investice a na identitě investora, který 

poskytuje finance. 

Devereux a Griffith (2003) rozlišují dvě různé sazby firemního důchodového 

daňového zatížení: 

• efektivní mezní daňovou sazbu (EMTR – Effective Marginal Tax Rate), 

• efektivní průměrnou daňovou sazbu (EATR – Effective Average Tax Rate). 

3.1.4.3 Sazby používané k porovnání výše firemního důchodového daňového zatížení 

Všechny výše uvedené metody mají své výhody i nevýhody. Například přístupy 

založené na zpětném pohledu jsou schopny zjišťovat rozdíly v míře celkového zdanění 

na národní úrovni, přístupy založené na dopředném pohledu zase mohou zjišťovat 

rozdíly v daňovém zatížení různých typů investic při různých způsobech jejich 

financování. Zatímco metody založené na zpětném pohledu využívají skutečná data, 

zatímco metody založené na dopředném pohledu využívají sazby teoreticky vypočtené 

podle charakteristik daňových systémů. V důsledku pak metody s přístupem na bázi 

dopředného pohledu nepočítají skutečné efektivní daňové sazby, ale sazby implicitní. 

Přístupy k porovnávání výše daňového zatížení se velmi liší také v dostupných 

empirických studiích. Souhrn používaných sazeb je uveden v Tabulce 4. Na základě 

výsledků empirických studií lze konstatovat, že investoři používají pro svá rozhodování 

o alokaci aktiv průměrné daňové sazby, EMTR nebo EATR. Každá z nich má své 

výhody i nevýhody, proto jejich volba závisí na charakteru investice, její velikosti, 

odvětví investice a dalších záměrech26. 

  

                                                 
26 Podrobně o měření firemního důchodového daňového zatížení píše Szarowská (2010d). 
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Tabulka 4: Sazby používané k porovnání daňového zatížení 
Sazba Studie 

Průměrná 
daňová 
sazba 

Hartman (1984), Boskin a Gale (1987), Newlon (1987), Young (1988), 
Murthy (1989), Kemsley (1988), Altshuler et al. (2001), Grubert a Mutti 
(2000 a 2004), Hines a Rice (1994), Swenson (1994), Goerter a Parikh 
(2003), Buettner (2002), Bénassy Quéré et al. (2005), Stowhase (2002) 

EMTR 
Slemrod (1990), Devereux a Freeman (1985), Cummins a Hubbard (1995), 
Buettner (2002), Gorter a Parikh (2003), Bénassy Quéré et al. (2005) 

EATR 
Devereux a Griffith (1998), Mendoza (1994), Bénassy Quéré et al. (2005), 
Bellak a Leibrecht (2005) 

Jiná 
daňová 
sazba 

Yun (1994), Billington (1999), Young (1999), Wheeler a Mody (1992), 
Hines (1996), Wei (2000), Desai et al (2004) 

Zdroj: Devereux a Griffith (2003), Devereux (2006) 

3.2 Daňová politika, konkurence a harmonizace v EU 

EU je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 

tvoří 27 evropských států s přibližně 500 miliony obyvatel (cca 7,3 % světové 

populace)27 . EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o EU, známější jako 

Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces probíhající 

od padesátých let. Na rozdíl od hospodářských politik členských států nemá 

EU možnost ani právo uskutečňovat v plném slova smyslu unijní, tj. komplexně pojatou 

nadnárodní hospodářskou politiku, která by sledovala klasické cíle hospodářských 

politik: cenovou stabilitu, podporu ekonomického růstu, maximalizaci zaměstnanosti 

a vnější ekonomickou rovnováhu. 

Cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora 

rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní 

úrovně a kvality životního prostředí. K zabezpečení těchto cílů mají sloužit čtyři 

základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu 

(viz Smlouva o Evropském společenství, článek 14, odst. 2) a dále dílčí hospodářské 

politiky EU v souladu se zakladatelskými smlouvami (Lebiedzik a Zlý, 2004). 

                                                 
27 Příloha 4 zachycuje jednotlivé vlny procesu rozšiřování EU.  
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3.2.1 Daňová politika EU 

Daňová politika EU se snaží o snižování rozdílů v daňových systémech zemí, 

omezování negativních dopadů na subjekty plynoucích z těchto rozdílů a zabraňování 

nekalým a nezákonným praktikám v daňové oblasti. Záměrem EU není daňové systémy 

unifikovat, ale vytvořit určité minimální požadavky v daňové oblasti. EU požaduje, 

aby členské země uplatňovaly svou daňovou politiku v souladu s hlavními cíly 

a pravidly EU v daňové oblasti (již Smlouva o Evropském společenství obsahuje např. 

požadavek daňové neutrality28, vyjádřený v článku 90 a následujících). Klíčovými 

nástroji daňové politiky jsou daňová harmonizace a koordinace. První daňová 

ustanovení se objevila ve Smlouvě o založení EHS (článek 95-99). S dalšími 

novelizacemi zakládajících smluv došlo i k novelizacím článků týkajících se daňové 

problematiky. Podstatné změny přinesly Maastrichtská smlouva a Amsterdamská 

smlouva (97/C 340/01) a dále Smlouva o fungování Evropské unie (Lisabonská 

smlouva), které mimo jiné změnily i číslování původních článků (viz Příloha 5). 

Kompetence, kterými disponují jednotlivé členské země společně s jejich samostatnou 

daňovou politikou, pak ovlivňují podobu daňových systémů jednotlivých zemí a ty mají 

přeneseně vliv na rozdílné daňové zatížení. 

Od založení Evropského hospodářského společenství v roce 1957 probíhá v EU 

debata o možnostech celkové harmonizace daňových systémů. Tato myšlenka byla 

v poslední době ještě posílena v souvislosti s existencí Evropské hospodářské a měnové 

unie29. Fiskální politika je však chápána jako symbol národní suverenity a odpovědnost 

za fiskální politiku mají jednotlivé členské státy. Úsilí o fiskální harmonizaci se proto 

zaměřuje na omezené oblasti činnosti EU, kde existují významné argumenty 

ve prospěch daňové harmonizace (např. oblast nepřímých daní), v ostatních oblastech 

(zejména v důchodových a majetkových daních) zůstává zachována daňová konkurence. 

Existují také oblasti, ve kterých je akceptována fiskální spolupráce, a to zejména 

ve formě: 
                                                 
28  Daňová neutralita je chápána tak, že rozhodování firem o umisťování investic by nemělo být 

ovlivňováno daňovým systém členského státu. Někdy bývá neutralita chápána také ve vztahu k druhu 

investice – čili by neměla být zvýhodňována určitá odvětví, formy podnikání či zdroje financování 

investice. Mezinárodní daňová neutralita navíc předpokládá neutralitu k mezinárodním investicím. 
29 Evropská hospodářská a měnová unie má společnou monetární politiku, fiskální politika je v plné 

kompetenci jednotlivých členů.  
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• koordinace fiskálních politik členských států, aby daňové systémy členských 

států byly kompatibilní a aby pravidla těchto daňových systémů byla v souladu 

se Smlouvami, 

• výměny informací a spolupráce mezi orgány fiskální správy, vytváření nástrojů 

určených k zajištění koordinace fiskálních politik, 

• spolupráce v rámci OECD, zejména v boji proti škodlivé daňové soutěži, 

a to zavedením minimálních standardů transparentnosti a výměny daňových 

informací. 

3.2.2 Harmonizace a konkurence v EU 

Fungování EU je založeno na myšlence odstranění všech překážek obchodu 

uvnitř Společenství za účelem sloučení národních trhů do jednotného trhu. To je důvod, 

proč může být daňová koordinace a harmonizace chápána jako teoretická podmínka pro 

dosažení tohoto cíle30. Jsou proto uzavírány dohody nebo doporučení k novelizaci 

daňových zákonů, které zamezují například praní špinavých peněz, škodlivou daňovou 

konkurenci nebo dvojí zdanění. Důležitým úkolem daňové koordinace je vzájemná 

informovanost daňových správ členských zemí. Proces koordinace je v oblasti přímých 

i nepřímých daní v rámci EU velmi úspěšný a členské státy dosáhly v této oblasti řady 

shod. 

Daňová harmonizace představuje vyšší stupeň přizpůsobení a slaďování 

národních daňových systémů, daňových správ a jednotlivých daní členských zemí 

na základě společných pravidel. V EU je cílem harmonizace vytvoření takového 

daňového prostředí, které by nebránilo volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. 

Samotný proces harmonizace daní se pak dělí do tří fází: určení daně, která má být 

harmonizována, harmonizace daňového základu a harmonizace daňové sazby. 

Přístup EU k daňové politice je dlouhodobě stabilní a základní přístupy jsou 

neměnné31. V EU jsou v současnosti stanoveny mantinely pro jednotlivé typy daní takto: 

• osobní důchodové daně zůstávají v kompetenci národních vlád, 

                                                 
30  Mezi radikálními póly nulové a absolutní harmonizace je možné identifikovat různé úrovně 

harmonizace. Blíže např. James a Nobes (2002) nebo James (2002). 
31 Podrobně v publikaci Tax policy in the European Union (2000).  
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• nepřímé daně tím, že bezprostředně ovlivňují fungování jednotného trhu, stojí 

v centru pozornosti a snah o jejich harmonizaci, 

• firemní daně mají napomáhat k volnému pohybu kapitálu a nemají způsobovat 

škodlivou konkurenci mezi jednotlivými zeměmi, 

• sociální a penzijní systémy mají eliminovat diskriminaci obyvatel jednotlivých 

států a nemají být překážkou svobodného usazování a investování v kterékoliv 

z členských zemí EU. 

Z přehledu vyplývá, že harmonizace se týká zejména DPH, spotřebních 

a ekologických daní. Harmonizace přímých daní je dosud minimální a její proces 

v posledních letech stagnuje. Majetkové daně upravují pouze směrnice o správě těchto 

daní.  

3.2.2.1 Nepřímé daně 

Nepřímým daním je v rámci koordinace a harmonizace věnována největší 

pozornost již od počátku formování integrace, a to z důvodu, že bezprostředně ovlivňují 

fungování jednotného vnitřního trhu32. 

DPH představuje daň, u níž harmonizace sice výrazně pokročila, ale přesto i zde 

existují značné rozdíly v uplatňování a úpravě DPH v jednotlivých členských zemích. 

Základem harmonizace DPH je celkem šest směrnic. Nejdůležitější je Směrnice 

č.  77/388/EEC, která byla přijata v roce 1977 a stanovovala např. pravidla pro určování 

základu daně, teritoriální dosah, okruhy subjektů nebo sazby daně. Klíčovou oblastí 

harmonizace DPH je harmonizace daňových sazeb. Záměrem EU bylo do konce roku 

2005 aplikovat v členských zemích pouze jednu sazbu základní (minimálně 15 %) 

a jednu až dvě sazby snížené, přičemž nižší z nich musí být minimálně 5 %. Navzdory 

tomuto cíli bylo v roce 2010 v EU uplatňováno pět sazeb DPH (základní, snížená, super 

snížená, mezisazba, sazba nulová) a navíc je možné aplikovat výjimky pro vybrané 

komodity v některých členských státech nebo pro specifická území33. 

                                                 
32  Svědčí o tom například tři články věnované nepřímým daním v původní smlouvě o založení 

Evropského hospodářského společenství.  
33 Detailně o harmonizaci DPH pojednává Szarowská (2009b). 
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Další oblastí, která výrazně ovlivňuje obchodování na jednotném trhu, jsou 

spotřební daně (akcízy34 ). Harmonizace spotřebních daní je zaměřena na oblast 

tabákových výrobků, alkoholu, minerálních olejů a energetických produktů. Hlavním 

cílem je vyrovnávání daňových sazeb z důvodu nezvýhodňování domácích producentů 

nižšími nebo i nulovými sazbami na úkor zahraničních producentů. Jednotlivé směrnice 

stanovují jak minimální sazby daně, tak i minimální základy. Harmonizace akcízů 

v Evropských společenstvích je založena na třech skupinách směrnic. 

• Směrnice č. 92/12/EEC, která bývá nazývána jako horizontální směrnice, 

všeobecně upravuje výrobu, držení a přepravu produktů, které podléhají 

akcízům. Směrnice zavádí pro výrobky, které se pohybují mezi jednotlivými 

členskými státy v režimu podmíněného osvobození od daně. 

• Strukturální směrnice se týkají harmonizace struktury akcízů a rozdělují akcízy 

na akcíz z minerálních olejů, alkoholu a alkoholických nápojů, tabáku 

a tabákových výrobků. 

• Čtyři směrnice k aproximaci sazeb výše uvedených akcízů35. 

3.2.2.2 Přímé daně 

Rozdíly v přímých daních mají pro fungování jednotného trhu větší význam, 

neboť způsobují vážnější distorze. Fungování jednotného trhu je tak narušováno mnoha 

problémy spojenými s přeshraniční podnikatelskou činností. Důvodem jsou odlišnosti 

daňových systémů používaných v jednotlivých členských státech a související odlišnosti 

v efektivním daňovém zatížení podnikatelských jednotek v členských státech. Daňová 

konkurence, zejména v oblasti firemního důchodového zdanění, neumožňuje 

společnostem podnikajícím v EU plně těžit z výhod, které jednotný trh poskytuje. Proto 

je v oblasti zdaňování společností nezbytný alespoň určitý stupeň daňové harmonizace. 

Ačkoliv v oblasti přímého zdaňování lze hovořit v členských státech EU 

o daňové konkurenci, ve vývoji systémů důchodových daní bylo možno nalézt určité 

společné rysy, a to zejména v 80. a 90. letech 20. století. V těchto letech došlo v EU 

                                                 
34 Akcíz lze charakterizovat jako nepřímou, selektivní spotřební daň uvalenou na vybrané výrobky vedle 

všeobecné spotřební daně. 
35  Popis harmonizačního procesu a aktuální situace v oblasti nepřímých daní nabízí 

Nerudová (2008,  s. 31-56), Široký (2010, s. 115-174). 
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ke změnám ve struktuře zdaňování, které byly způsobeny vývojem informačních 

technologií, změnami ve firemních strategiích, a zejména vývojem nadnárodních 

společností a liberalizací kapitálových trhů. 

Směrnic, které upravují harmonizaci přímých daní, není mnoho a upravují 

především firemní důchodové daně. Mezi nejvýznamnější z nich patří Směrnice 

o fúzích (90/434/EHS), Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností (90/435/EHS), Směrnice o zdanění příjmů z úspor ve formě plateb 

úrokového charakteru (2003/48/ES) a Směrnice o zdaňování úroků a licenčních 

poplatků (2003/49/ES)36. 

EU se dlouhodobě snaží o vytvoření a přijetí směrnice pro jednotný výpočet 

a konsolidaci společného základu daně pro společnosti podnikající v rámci EU. Systém 

společného konsolidovaného základu daně (CCCTB) by měl podle návrhu vycházet 

z Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS), jejichž dodržování je od 1. 1. 2005 

povinné pro společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry v EU. Vzhledem 

k nutnému jednomyslnému souhlasu všech členských zemí jsou snahy o rozšíření tohoto 

systému zdaňování na ostatní subjekty zatím neúspěšný (Szarowská, 2008a). 

Otázku skutečné míry konkurence v oblasti přímých daní rozebírá Široký (2006), 

když poukazuje na rozdílnost propojení osobní a firemní důchodové daně v jednotlivých 

zemích, neboť tvrdí, že pro posouzení parametrů přímých daní je důležitý používaný 

systém integrace daně ze zisku firem do osobní důchodové daně. Rozlišuje pak 

tři základní kategorie systému firemního zdanění: klasický systém s nulovou integrací 

(daní se dividenda i zisk), systém zamezující dvojímu zdanění a systém eliminující 

dvojí zdanění (úplná integrace). 

Celý systém integrace obou důchodových daní se však v praxi neustále vyvíjí 

a je komplikován i tím, že v mnoha zemích je použito rozdílné pravidlo v případě 

tuzemských a zahraničních dividend. Situaci v jednotlivých zemích EU zachycuje 

Schéma 3. Klasický systém nulové integrace zůstal zachován pouze v Irsku. Další země 

uplatňují systémy omezující dvojí zdanění, přičemž se zaměřují na úpravy na úrovni 

akcionáře. Metodu částečného zápočtu využívá Španělsko. Jak je patrné, nejčastěji 

uplatňovanou metodou propojení obou příjmových daní je metoda úlev na úrovni 

                                                 
36  Harmonizaci a koordinaci přímých daní se detailně věnuje Nerudová (2008, s. 57-117), 

Široký (2010,  s.  61-114). 
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akcionáře, která je preferována v 16 zemích EU 25. Pozitivně lze hodnotit používání 

metod, které vycházejí ze systému odstraňujícího dvojí zdanění, a to opět na úrovni 

akcionáře. Osvobození dividend je uplatňováno ve čtyřech zemích, úplný zápočet daně 

ve třech zemích. 

Schéma 3: Systémy firemního zdanění v EU (2008) 

 
Pramen: Široký (2008), doplněno o data z Taxes in Europe [online databáze] [cit 2008-08-15]. 

Teoreticky je možné výrazněji harmonizovat i přímé daně, ale tato myšlenka 

je obtížně realizovatelná v praxi, protože členské státy se nechtějí vzdát své fiskální 

suverenity. Výsledkem je, že daňová konkurence a rozdíly v daňovém zatížení jsou 

patrné mezi jednotlivými členskými státy navzdory snaze harmonizovat. Kromě toho 

je harmonizace daní obvykle spojena s růstem daňové zátěže, a to by mohlo snížit 

konkurenceschopnost37 EU vůči zbytku světa, neboť EU je již nyní oblastí s vysokou 

daňovou zátěží (Szarowská, 2010b). 

                                                 
37 Konkurenceschopnost je podle OECD vymezena schopností produkovat zboží a služby, které obstojí 

v testu mezinárodní konkurence, a zároveň schopností udržovat nebo zvyšovat reálný hrubý domácí 

produkt. 
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sazby

Na úrovni 
akcionáře

Částečný zápočet

Úlevy:Belgie, ČR, Dánsko, 
Itálie,  Kypr, Lucembursko,  

Maďarsko, Lotyšsko, Německo, 
Nizozemí,  Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Slovensko, Velká 
Británie, Švédsko

Systém odstraňující dvojí 
zdanění

Na úrovni 

firmy

Odpočet dividend 
100 %

Rozdělení sazeb 
firemních daní

Na úrovni 
akcionáře

Osvobození 
dividend:Estonsko, 
Litva, Slovensko, 

Řecko

Úplný zápočet: 
Finsko, Francie, 

Malta
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3.3 Daňové zatížení v EU 

Velikost a struktura daňového zatížení v EU je ovlivněna nejen harmonizačním 

procesem, ale i daňovými systémy jednotlivých zemí, prioritami vlád, historickými, 

sociálními a dalšími aspekty. Zprávy o výši a struktuře daňového zatížení pravidelně 

publikuje Eurostat, proto zde budou prezentovány pouze základní údaje o daňovém 

zatížení, aby nedocházelo k dublování informací z veřejně dostupných zdrojů. 

Zkoumání velikosti a struktury daňového zatížení v EU se věnuje řada autorů 

(např.  Giovannini et al., 1993; Mendoza et al., 1994; Eibfritz et al., 1997; Baldwin 

a Krugman, 2002; Devereux a Griffith, 2003; Sørensen, 2004; Jacobs et al., 2005; 

Overesch, 2005; Nicodème, 2006; Laet a Wöhlbier, 2008; Elschner a Vanborren, 2009) 

3.3.1 Celkové daňové zatížení v zemích EU 

Celkové efektivní zatížení je pravidelně sledováno Eurostatem a zveřejňováno 

v podobě daňové kvóty. Složená daňová kvóta dosáhla v roce 2008 v EU průměrné 

hodnoty 39,3 %, což je hodnota výrazně vyšší než v USA (26,9 %) či Japonsku 

(28,3 %). Podobný vývoj lze pozorovat již od 70. let 20. století, přičemž k nárůstu došlo 

také v 80. letech a počátcích 90. let, kdy hlavním důvodem byla zejména potřeba krýt 

stále vyšší veřejné výdaje. Tento problém expandujících státních činností popisuje 

Wagnerův zákon38. Po přijetí Maastrichtské smlouvy a Paktu stability a růstu39 došlo 

                                                 
38  Autorem je německý ekonom devatenáctého století Adolf Wagner. Podle něj s růstem důchodů 

per capita v ekonomice roste rovněž relativní velikost veřejného sektoru. Základ tohoto tvrzení byl 

empirický. Wagner pozoroval růst veřejného sektoru v řadě evropských zemí, ve Spojených státech 

a v Japonsku během devatenáctého století. Síly, které způsobovaly tyto pohyby v poměru veřejných 

výdajů ke HNP, byly vysvětleny v souvislosti s politickými a ekonomickými faktory. Wagner vysvětlil 

existenci služeb veřejného sektoru, jako jsou právní služby, policie a bankovnictví zvyšující 

se komplikovaností výrobních vztahů. Bankovnictví, zabezpečované státními bankami, má spojovat 

ty,  kteří nabízejí přebytkové fondy s těmi, kteří mají nejlepší příležitosti investovat. Růst veřejných 

výdajů na vzdělání, rekreaci a kulturu, zdravotnictví a blahobyt vysvětloval Wagner v souvislostech 

s jejich důchodovou elasticitou poptávky. Pro Wagnera tyto služby představovaly nadřazené nebo 

důchodově elastické potřeby. Proto se vzrůstem reálných důchodů v ekonomice (se zvyšováním HNP) 

rostou veřejné výdaje na tyto služby více než proporcionálně a dochází tak ke vzrůstajícímu poměru 

vládních výdajů ke HNP. 
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v souvislosti se snahou o přijetí eura ke změnám ve fiskální politice některých zemí 

a následně k poklesu veřejných výdajů, což se nepřímo projevilo také snížením složené 

daňové kvóty. Výši celkové daňové kvóty v jednotlivých zemích EU v letech 1995 

a 2008 (aktuálnější data nejsou k dispozici) zobrazuje Graf 7. 

Graf 7: Složená daňová kvóta v % (1995 a 2008) 
 

 
Pramen: zpracování autora na základě dat z Eurostatu 

Z Grafu 7 a výpočtů v Příloze 6 vyplývá, že celková úroveň daňového zatížení 

je ve starých členských zemích trvale vyšší než v nových členských zemích EU. 

Důvodem jsou mimo jiné rozdíly v daňových systémech, historický vývoj a také 

rozdílný postoj zemí k občanům a financování sociální politiky. Kompletní přehled 

vývoje celkové daňové kvóty ve sledovaném období zachycuje Příloha 7. 

Důležitá není pouze celková výše sledovaného ukazatele, ale také hodnota 

a poměr jednotlivých složek. Členské země EU lze podle struktury daňové kvóty, tedy 

podle toho, ze kterých daní plynou do veřejných rozpočtů největší příjmy, rozdělit 

do tří skupin. 

  

                                                                                                                                               
39  Paktu stability a růstu představuje dohodu mezi členy eurozóny ohledně koordinace jejich 

rozpočtových politik tak, aby případnými vysokými schodky státních rozpočtů nebo vysokými 

veřejnými dluhy neohrožovaly stabilitu eura a nezvyšovaly inflaci v eurozóně. Tato dohoda se částečně 

vztahuje i na země EU, které nepřijaly euro jako svou měnu. 
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Tabulka 5: Rozdělení zemí EU podle hlavního daňového zdroje (2008) 
Hlavní zdroj daňových příjmů 

Nepřímé daně Přímé daně Sociální pojištění 

Bulharsko, Estonsko, Irsko, Itálie, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko 

Belgie, Dánsko, 
Finsko, Lucembursko, 

Švédsko, Velká 
Británie 

Česká republika, 
Francie, Německo, 

Nizozemí, 
Slovensko 

Pramen: zpracování autora na základě dat z Eurostatu 

Podle údajů v Tabulce 5 je zřejmé, že v 16 zemích EU jsou hlavním zdrojem 

veřejných příjmů nepřímé daně, tedy zdanění spotřeby. V šesti zemích plynou největší 

příjmy z přímých daní (zejména z osobní a firemní důchodové daně) a v pěti zemích 

jsou základním zdrojem veřejných rozpočtů odvody sociálního pojištění. 

Graf 8: Struktura daňové kvóty v členských zemích (1995 a 2008, v %) 

 

Pramen: zpracování autora na základě dat z Eurostatu 
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Členské státy mají velmi rozdílnou strukturu daňového mixu a daňové kvóty. 

Graf 8 zobrazuje strukturu daňové kvóty v letech 1995 a 2008. Obecně došlo k přesunu 

daňové zátěže na nepřímé daně (Graf 9), ale situace v jednotlivých zemích se liší 

(Graf 10). Přímé daně tvoří pouze 22 % celkových daňových příjmů v Bulharsku, 

Rumunsku a na Slovensku, zatímco představují více než 62 % celkových daňových 

příjmů v Dánsku. Podíl nepřímých daní se pohybuje od cca 30 % České republice, 

Španělsku a Finsku až po 56 % v Bulharsku. Příjem ze sociálního pojištění činí pouze 

2 % celkových daňových příjmů v Dánsku, ale 45 % v České republice. Průměrné 

hodnoty EU v roce 2008 ukazují, že 39 % daňových příjmů tvořily nepřímé daně, 

32 % přímé daně a 29 % příspěvky sociálního pojištění40. 

Graf 9: Podíl jednotlivých složek daňové kvóty v letech 1995 a 2008 (průměr EU) 

 
Pramen: zpracování autora na základě dat z Eurostatu 

Z porovnání průměrných údajů z let 1995 a 2008 (Graf 9) vyplývá, že došlo 

k přesunu daňové zátěže z přímých daní a sociálního pojištění na daně nepřímé. Tento 

vývoj je v souladu s pravidlem, které doporučuje upřednostňovat nepřímé daně 

před přímými (Kubátová, 2006). Vysoké daně z příjmů mohou zaměstnance odradit 

od další pracovní aktivity a nutí podniky, aby své zisky přesouvaly do zemí s nejnižšími 

daňovými sazbami. Proto mnozí ekonomové tvrdí, že pro ekonomiku jsou nejlepší daně 

ze spotřeby. Jejich úroveň sice může ohrozit nízkopříjmové skupiny obyvatel, ale tento 

                                                 
40 Kompletní přehled je uveden v publikaci Taxation trends in the European Union (2010). 
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problém může být řešen kompenzacemi ve formě speciálních sociálních dávek. Navíc 

jsou nepřímé daně považovány za transparentnější než přímé41. 

Graf 10 podrobněji zkoumá změny (pozitivní a negativní), ke kterým došlo 

ve struktuře daňové kvóty jednotlivých zemí mezi lety 1995 a 2008. 

Graf 10: Složená daňová kvóta (rozdíl 1995-2008, v procentních bodech) 

Pramen: výpočty autora na základě dat z Eurostatu 

Červená čára představuje změnu v celkové výši daňové kvóty v procentních 

bodech v jednotlivé zemi. Z údajů vyplývá, že některé členské státy pouze přesunuly 

zdanění z jednoho typu daní na jiné. Česká republika je příkladem nulové celkové 

změny v daňové zátěži, neboť přesunula břemeno zdanění z přímých a nepřímých daní 

na sociální pojištění. Francie naopak snížila nepřímé daně a sociální pojištění a zvýšila 

daně přímé. Slovinsko, Lotyšsko a Nizozemí také změnily strukturu daňového mixu 

a posunuly břemeno zdanění z příspěvků na sociální pojištění zabezpečení na daně. 

Příkladem významných změn v daňovém mixu jsou Bulharsko a Rumunsko, které 

posunuly daňové zatížení z příspěvků na sociální pojištění na nepřímé daně. Nicméně 

tato skutečnost není patrná z grafu z důvodu nedostatku údajů za rok 1995. Největší 

rozdíl daňového zatížení ve sledovaném období let 1995-2008 je patrný v daňové zátěži 

Slovenska (pokles daňové kvóty o více než 11 procentních bodů) a Kypru (nárůst 

                                                 
41 Přímé daně jsou uvalovány na konkrétní subjekt, jež tuto daň nemůže přesunout na někoho jiného, 

např. daně z příjmu. Nepřímé daně jsou také uvaleny na konkrétní subjekt, ten je však může přesunout 

na jiný subjekt a platí je v ceně výrobku, např. DPH. 
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daňové kvóty o 12,6 procentního bodu). Hlavními důvody těchto změn jsou významné 

strukturální změny ve fiskální politice zemí. Například Slovensko ve sledovaném 

období zavedlo jednotnou sazbu daně a změnilo také systém sociálního pojištění. 

Důvodem výrazného zvýšení daňové kvóty Kypru byla velmi nízká výchozí hodnota 

daňové kvóty na počátku sledovaného období. Z hlediska struktury změny došlo 

zejména ke zvýšení nepřímého zdanění, částečně vzrostlo také daňové zatížení přímých 

daní. Po těchto změnách byla daňová kvóta Kypru v roce 2008 desátá nejvyšší v 

EU (39,2 %). K výraznému zvýšení došlo také na Maltě (o 7,7 procentního bodu), 

přesto měla Malta i v roce 2008 daňovou kvótu (34,7 %) nižší než průměr EU 

(Szarowská, 2010a). 

3.3.2 Implicitní da ňové zatížení v EU 

Jak již bylo uvedeno, daňové zatížení lze porovnávat pomocí různých daňových 

sazeb. Statisticky podloženým trendem je pokles statutárních daňových sazeb, je avšak 

nutné zdůraznit, že pokles sazeb ještě nemusí znamenat pokles výsledného daňového 

zatížení, protože se změnami v sazbách státy často mění i vymezení daňového základu. 

Ke zjištění skutečné změny v daňovém zatížení je vhodné využít implicitní sazby daně. 

Ta bere v úvahu nejenom statutární sazbu daně, ale rovněž další aspekty daňového 

systému, které určují objem efektivně placené daně. Eurostat používá k hodnocení 

struktury daňových systému implicitní daňové sazby od roku 1995. S jejich pomocí 

lze vyjádřit dopad daní na ekonomické aktivity dle jejich funkcí. Graf 11 zobrazuje 

vývoj tří hlavních implicitních daňových sazeb: na práci (ITRL), na spotřebu (ITRC) 

a na kapitál (ITRK) v období 1995 - 2008. 
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Graf 11: Vývoj implicitních daňových sazeb v % (1995-2008) 

 
Pozn: staré členské země EU (EU 15), nové členské země EU (EU 12)  

Pramen: výpočty na základě dat z Eurostatu 

Implicitní daňová sazba na práci zůstává dlouhodobě vyšší než na kapitál 

a na spotřebu. Údaje v Grafu 11 vyvrací jeden z častých argumentů proti daňové 

konkurenci, a to, že dochází k přesunu daňového zatížení z kapitálu na práci. Pokles 

implicitních sazeb na práci se v EU 27 zastavil v roce 2005 a od té doby má 

stabilizovaný vývoj. V nových členských zemích EU implicitní zdanění práce od roku 

2000 trvale klesá, ve starých členských zemích EU došlo po roce 2004 k minimálnímu 

nárůstu a vývoj je stabilní. Implicitní zdanění kapitálu se vyznačuje kolísavým vývojem, 

v letech 2003 až 2007 rostlo ve všech zemích navzdory obecnému snižování horních 

sazeb korporátních důchodových daní. Důvodem tohoto jevu bylo s největší 

pravděpodobností rozšiřování daňového základu. Obecně sazba efektivního zdanění 

kapitálu v EU v čase neklesá, nýbrž naopak dlouhodobě roste. Tento vývoj může být 

způsoben nejen zmiňovaným rozšiřováním daňového základu, ale také bojem OECD 

proti daňovým únikům, který rovněž podporuje EU. Zdanění spotřeby se od roku 2000 

vyznačovalo mírným růstem až do roku 2007, po kterém následoval pokles. 

V efektivním zatížení spotřeby došlo ke zmenšení rozdílu mezi starými a novými 

členskými zeměmi. Jedním z důvodů je patrně i to, že zdanění spotřeby je výrazně 

harmonizováno. 
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Graf 11 také potvrzuje podstatné rozdíly v implicitním daňovém zatížení starých 

a nových členských zemí EU, přičemž daňové zatížení je trvale vyšší ve starých 

členských zemích EU. Souhrnně lze rozdíly mezi implicitním daňovým zatížením 

starých a nových členských zemí vyjádřit následovně. 

• Nové členské země EU mají nižší implicitní daňové zatížení ve všech 

sledovaných ekonomických činnostech než staré členské země EU. 

• Ve starých členských zemích EU je nejvyšší implicitní zdanění uvaleno na práci, 

dále následuje implicitní zdanění kapitálu, nejméně je zatížena spotřeba. 

• V nových členských zemích EU je taktéž nejvyšší zdanění vykazováno u práce, 

pořadí zdanění kapitálu a spotřeby se v čase mění. 

• Nejmenší rozdíly mezi starými a novými členskými zeměmi EU jsou v oblasti 

zdanění spotřeby, naopak zdanění kapitálu se vyznačuje signifikantními rozdíly 

a zůstává nadále významným prvkem daňové konkurence mezi členskými 

zeměmi. 

3.3.3 Statutární daňové zatížení v EU 

Tabulka 6 zachycuje nominální daňové sazby v jednotlivých členských zemích 

EU. Je patrné, že u všech druhů daní (osobní důchodové daně, firemní důchodové daně, 

DPH) jsou výrazné rozdíly ve výši daňových sazeb i jejich počtu. 
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Tabulka 6: Nominální daňové sazby v % uplatňované v EU (2010) 

Členský stát 

Osobní 
důchodová daň Firemní 

důchodová 
daň 

DPH 

Počet 
sazeb 

Nejvyšší 
sazba 

Super 
snížená 
sazba 

Snížená 
sazba 

Základní 
sazba 

Belgie 5 50 33 - 6; 12 21 

Bulharsko 1 10 10 - 7 20 

Česká republika 1 15 19 - 10 20 

Dánsko 4 59 25 - - 25 

Estonsko 1 21 21 - 9 20 

Finsko 3 43,6 * 26 - 9;13 22 

Francie 5 40 33,3 2.1 5,5 19.6 

Irsko 2 41 12,5 4.8 13,5 21 

Itálie 5 43 27,5 4 10 20 

Kypr 4 30 10 - 5;8 15 

Litva 1 15 20 - 5; 9 21 

Lotyšsko 1 23 15 - 10 21 

Lucembursko 17 38 21 3 6; 12 15 

Maďarsko 2 36 19 - 5; 18 25 

Malta 8 35 35 - 5 18 

Německo 5 45 15 - 7 19 

Nizozemí 4 52 25.5 - 6 19 

Polsko 2 32 19 3 7 22 

Portugalsko 7 42 25 - 5; 12 20 

Rakousko 4 50 25 - 10 20 

Rumunsko 1 16 16 - 9 19 

Řecko 4 40 25 4.5 9 19 

Slovensko 1 19 19 - 10 19 

Slovinsko 3 41 20 - 8.5 20 

Španělsko 4 43 30 4 7 16 

Švédsko 3 56,5 ** 26,3 - 6; 12 25 

Velká Británie 3 40 28 - 5 17.5 
* Maximální osobní důchodová daň (25 %) plus průměrná municipální sazba daně (18,6 %) 
**Maximální osobní důchodová daň (25 %) plus průměrná municipální sazba daně (31,5 %) 
Pramen: data z Taxes in Europe [online databáze] [cit 2010-08-15] 

Ačkoliv oblast nepřímých daní a zejména DPH je poměrně výrazně 

harmonizována, lze nalézt rozdíly v daňovém zatížení i v této oblasti. Jak vyplývá 
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z Tabulky 6 a dat v databázi Taxes in Europe, v daňových systémech členských zemí 

byly k 31. 12. 2010 aplikovány následující sazby DPH42: 

• základní sazba (Standard rate), které v EU podléhá většina zboží a služeb,  

• snížená sazba (Reduced rate), kterou jsou zdaňovány v jednotlivých zemích 

různé konkrétní položky 43, 

• super snížená sazba (Super-reduced rate), která se pohybuje mezi 2,1 % a 4,8 % 

a uplatňuje ji pouze 7 států44, 

• mezisazba (Parking rate), která má přechodně zmírnit šok z přechodu z nižší 

sazby DPH na sazbu standardní45, 

• nulová sazba (Zero rate), která se uplatňuje na přesně specifikované zboží nebo 

služby v některých zemích. 

Je patrné, že v oblasti základních sazeb DPH po účinnosti Směrnice 

č.  92/77/EEC všechny členské země EU plně respektovaly 15 % minimální úroveň 

základní sazby daně. Tuto minimální výši sazby však uplatňují pouze dva členské státy, 

a to Lucembursko a Kypr. Nejvyšší možná základní sazba DPH ve výši 25 % je nyní 

aplikována v Dánsku a Švédsku a vzhledem k potřebě zvýšit dostatečné veřejné příjmy 

je uplatňována v rámci reformních kroků také v Maďarsku. 

Nulová sazba na vybrané zboží a služby je uplatňována například ve Velké 

Británii, Irsku, Itálii, Maltě, Finsku, Dánsku. Navíc se lze v některých zemích setkat 

i s výjimkami, kde se výše DPH platí podle geografické polohy. Například  v Řecku 

mají specifickou sníženou sazbu DPH ostrovy Lesbos, Chios, Samos, souostroví 

Dodekanésy a Kyklady a některé malé ostrovy v Egejském moři, kde jsou sazby DPH 

snížené o 30 %. V Portugalsku platí kontinentální sazby a kromě toho snížené sazby 

pro ostrovy Azory a Madeira, ve Španělsku se DPH nevybírá na Kanárských ostrovech, 

                                                 
42  Aktuální sazby DPH v EU obsahuje Příloha 8. 
43 Jedinou zemí, která sníženou sazbu DPH nepoužívá, je Dánsko, které má pouze standardní sazbu 

ve výši 25 %. 
44 Uplatňuje se například na určité druhy potravin, léků, zdravotnické potřeby pro tělesně a duševně 

postižené, noviny, časopisy, hotely a poplatky za televizi. Nejvyšší super sníženou sazbu DPH uplatňuje 

Irsko (4,8 %), naopak nejnižší super sníženou sazbu DPH (2,1 %) používá Francie.  
45 Uplatňují ji pouze 4 země: Belgie, Lucembursko, Portugalsko a Rakousko uplatňují 12% sazbu, 

Irsko 13,5 %. 
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v Ceutě a Melile. Na Kanárských ostrovech se namísto DPH vybírá 4,5% všeobecná 

kanárská nepřímá daň. 

Systém výjimek a rozdílné pokrytí jednotlivými sazbami způsobuje výrazné 

rozdíly ve zdanění jednotlivých komodit, a tak je nutné konstatovat, že i přes zdánlivě 

ukončený harmonizační proces zůstává v oblasti DHP v členských zemích zachována 

jistá míra konkurence a ochrany místního trhu (Szarowská, 2009b). 

Osobní důchodové daně jsou zcela v kompetenci národních vlád a sazby daní, 

systémy zdanění, daňové slevy, výjimky, odpočty a bonusy jsou určovány na základě 

jejich preferencí. Tabulka 6 poskytuje základní přehled o počtu uplatňovaných sazeb 

a nejvyšší sazbě. Například většina nových členských zemí (Bulharsko, Česká republika, 

Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovensko) uplatňuje pouze jednu sazbu osobní 

důchodové daně, opačným extrémem je Lucembursko s 17 sazbami. Jejich výše 

se pohybuje od 10 % v Bulharsku (základním veřejným příjmem v Bulharsku jsou 

nepřímé daně) po 59 % v Dánsku (zde jsou hlavním daňovým příjmem přímé daně)46. 

3.3.4 Statutární a implicitní firemní d ůchodové daňové zatížení v EU 

Daňové prostředí a zatížení je významným faktorem při rozhodování o alokaci 

investic a zároveň nástrojem mezinárodní daňové konkurence (Szarowská a Janoušková, 

2008). Zdanění firem patří k nejmladším typům zdanění v daňových systémech. 

V současné době se zdaňuje zisk firmy, který vychází z účetního výsledku hospodaření 

a následně je dle daňové legislativy upraven pro zdanění daňový základ. V odborné 

terminologii se lze setkat s pojmem daň ze zisků korporací, důchodová daň korporací, 

firemní důchodová daň, korporátní daň apod. V České republice je tato daň známá 

pod pojmem daň z příjmů právnických osob. Nejednoznačnost souvisí s legislativním 

ošetřením těchto příjmů u různých druhů společností v různých zemích, kdy stát 

uplatňuje odlišnou daňovou politiku vůči podnikatelským subjektům. V některých 

                                                 
46 Situaci v jednotlivých zemích detailně popisuje např. Široký (2010), podrobnou analýzu obsahuje také 

publikace Taxation trends in the European Union (2010), nejaktuálnější data jsou dostupná v online 

databázi Taxes in Europe. 
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zemích existuje zvláštní daň pro akciové společnosti a ostatní formy právnických osob 

jsou zdaňovány jiným způsobem47. 

Vývoj firemních důchodových daní je v posledních letech charakterizován jejich 

postupným snižováním. Argumentem bývá zvyšování konkurenceschopnosti ekonomik 

v porovnání s okolními zeměmi i zbytkem světa a snaha zamezit odchodu 

podnikatelských subjektů do daňových rájů nebo zemí s nižšími daněmi. Firemní 

důchodová daň zůstává významným prvkem daňového mixu jednotlivých zemí, jelikož 

podíl výnosů těchto daní na celkových daňových výnosech dlouhodobě roste, a to i přes 

neustálý pokles sazeb (Graf 12). Příčinami jsou zvyšující se úloha korporativního 

podnikání a růst daňových základů způsobený vlivem ekonomického růstu a také 

omezováním výjimek a úlev. 

Graf 12: Upravená maximální statutární sazba firemní důchodové daně (v %, 
průměr EU) a daňový výnos (% celkových daňových příjmů) 

 
Pramen: zpracování autora na základě dat z Taxation trends in the European Union (2010) 

Většina zemí EU si nevýhody firemní důchodové daně v oblasti daňové 

konkurence uvědomuje a postupně snižuje statutární sazbu daně. Od roku 1995 se v EU 

sazby výrazně snížily - z průměru 35,3 % v roce 1995 na 23,2 % v roce 2010. 

Ve starých členských zemích EU se snížily z průměrné výše 38,0 % v roce 1995 

                                                 
47  V českém daňovém právu existuje jedna základní sazba daně pro právnické osoby, které jsou 

vymezeny obchodním zákoníkem. Speciální sazbu mají penzijní fondy, investiční fondy a podílové 

fondy, a speciální sazba daně se také použije pro samostatný základ daně podle § 20b zákona 

č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. 
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na 24,8 % v roce 2010. V řadě zemí byl pokles sazby daně ještě výraznější. Například 

Bulharsko snížilo mezi roky 1995 a 2010 sazbu daně ze 40 % na 10 %, Německo 

z 56,8 % na 29,8 %, Irsko48 ze 40 % na 12,5 %, Itálie z 52,2 % na 31,4 %. Pouze 

v Maďarsku a Finsku došlo ve sledovaném období ke zvýšení maximální sazby firemní 

důchodové daně o jeden procentní bod. Tento trend nebyl přerušen ani finanční krizí, 

naopak několik členských zemí snížilo sazbu firemní důchodové daně i v roce 2010 

(Česká republika, Řecko, Litva, Maďarsko, Slovinsko). Ke zvýšení sazby nedošlo 

v roce 2010 v žádné ze zemí EU. Přes obecně klesající trend se daňové sazby se stále 

výrazně liší v rámci jednotlivých zemí Unie. Upravená statutární sazba daně z příjmu 

právnických osob se pohybuje od minimálně 10 % (v Bulharsku a na Kypru) 

do maximální výše 35 % na Maltě. I toto značné rozpějí je ale menší než v roce 1995. 

Graf 13 zachycuje velikost maximální sazby firemní důchodové daně v roce 2010. 

Graf 13: Nominální sazby firemní důchodové daně v roce 2010 (v %) 

 
Zdroj: data z Taxes in Europe [online database] [cit 2010-09-23] 

Jak již bylo zmíněno, důležité nejsou pouze hodnoty statutárních daňových 

sazeb, ale v případě rozhodování o investici zejména sazby vyjadřující efektivní daňové 

                                                 
48 Irsko se i přes problémy v oblasti veřejných financí a předpokládaný rozpočtový deficit ve výši cca 

32 % HDP v roce 2010 nechce své nízké daňové sazby vzdát. Pro Iry je tato daň symbolem vzestupu 

jejich ekonomiky v minulých desetiletích a věcí národní suverenity. Ministr financí Brian Lenihan 

prohlásil, že Irsko by škodilo samo sobě, kdyby odrazovalo zahraniční investice. Zahraniční firmy, 

například Microsoft, Intel a Google, se na výkonu irské ekonomiky podílejí zhruba 20 procenty. Vláda 

v „Plánu národního oživení“ slíbila, že tuto daň nezvýší „za žádných okolností“. Podrobněji v článku 

Irská vláda plánuje největší škrty v historii (iHNed, 24. 11. 2010). 
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zatížení. O celkové výši vybrané daně rozhoduje daňová základna a sazba daně. Sazby 

firemní důchodové daně jsou většinou nastaveny lineárně pro všechny poplatníky, 

ale odlišnosti vznikají nerovností ve zdanění při financování kapitálem vlastním a cizím, 

rozdílnou konstrukcí daňových základů, uplatňovaným systémem oceňováním zásob 

nebo mírou inflace. Rozdílnost v daňových základech může vzniknout zejména 

z následujících příčin: 

• různé daňově uznatelné náklady, 

• různé předpisy pro daňové odpisy, 

• různé daňové úlevy včetně započtení obchodních ztrát 

• poskytování investičních pobídek a daňových úlev49. 

Daňově uznatelné náklady se výrazně podílejí na úpravě daňového základu. 

Daňový základ v jednotlivých zemích Evropské unie je možné ovlivnit zejména tím, 

zda a v jaké výši je možné započítat výdaje např. na pracovní cesty, pracovní a sociální 

podmínky zaměstnanců, jakým způsobem se oceňují zásoby, jaké úroky je možné 

odečíst, zda se reinvestované kapitálové výnosy vylučují ze zdanění. Některé náklady 

se uznávají v plné výši, jiné jen do určitého limitu platného v konkrétní zemi a částka 

zaplacená nad tento limit je placena ze zisku po zdanění. Jako příklad obvykle 

limitované nákladové položky lze uvést stravné pro zaměstnance na služebních cestách. 

Základ daně ovlivňuje také způsob oceňování zásob. V praxi existuje více 

oceňovacích technik zásob na bázi historických cen, jako je metoda oceňování 

na principu váženého aritmetického průměru, metoda FIFO (first in, first out) metoda 

LIFO (last in, first out), popř. metoda individuálního ocenění (specific identification). 

V případě, že by ceny a náklady na pořízení zásob nekolísaly, dávaly by všechny 

metody stejné výsledky. V praxi tomu tak ale není, a proto způsob oceňování ovlivňuje 

daňový základ. V případě metody FIFO je inflační zvýšení hodnoty zásob zdaněno 

ihned, zatímco u varianty LIFO je období zdanění zásob odloženo. Z dlouhodobého 

hlediska metoda LIFO vytváří stabilnější daňovou základnu, neboť jejím důsledkem 

je nižší výnos v době růstu cenové hladiny a naopak dosažení menší ztráty v době 

poklesu cen. 

                                                 
49 Podrobně o praktických aspektech daňové konkurence v oblasti daně z příjmů právnických osob v EU 

píše Szarowská (2008b). 
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Výše odpisů i časový průběh odepisování aktiv má rovněž výrazný vliv na výši 

daňového základu, a tím i na velikost daňové povinnosti. Státy přikládají přesnému 

vymezení této nákladové položky velkou důležitost a v daňové legislativě je odpisům 

věnována dostatečná pozornost, kdy je ošetřen způsob odpisování dlouhodobého 

majetku, jeho zatřídění a podmínky výpočtu odpisu. Společnosti mají obvykle možnost 

volby mezi lineárním a zrychleným odpisováním. Zrychlené odpisování neznamená, 

že by majetek byl odepsán za kratší dobu, ale je odepsán relativně rychleji. To znamená, 

že největší částky vstupní ceny investice vstupují do nákladů v prvních letech a později 

se snižují. Odpovídá to modelu, kdy se předává největší část hodnoty do výrobků 

a zkracuje se tím životnost a později rychle morálně i fyzicky stárne. Naproti tomu 

model s rovnoměrnými odpisy předpokládá rovnoměrné opotřebování a kromě prvního 

roku je roční odpisová sazba pro všechna další období stejná. 

Jednotlivé země poskytují také různý rozsah daňových úlev, jako jsou investiční 

odpočitatelné položky či kredity, které taktéž ovlivňují výši daňového základu. Další 

běžně poskytovanou úlevou je možnost započtení ztrát utrpěných v podnikání, a to buď 

po určitou dobu (obvykle 5 a více let) nebo na neurčito. V některých zemích se uznává 

i odečtení ztrát zpětně, a to obvykle od jednoho do tří let. 

Specifickým způsobem, jak ovlivnit výši placené daně u společností působících 

ve více než jednom členském státě EU, je institut skupinového zdanění. Definice 

konceptu skupiny pro daňové účely se v jednotlivých členských státech, jež umožňují 

skupinové zdanění, výrazně liší. Zatímco v Rakousku, Německu, Itálii a na Maltě stačí 

k vytvoření skupiny, když mateřská společnost vlastní více než 50 % dceřiné 

společnosti, v Irsku, Španělsku, Spojeném království a na Kypru je třeba, aby vlastnila 

více než 75 %. Nejpřísnější pravidla platí ve Finsku, Francii, Lucembursku, 

Nizozemsku, Portugalsku, Švédsku, Litvě, Polsku a Slovinsku, kde musí podíl činit 

minimálně 90 %. Na druhé straně není koncept skupinového zdanění zaveden v Belgii, 

Řecku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku a Slovensku. Metody užívané 

pro skupinové zdanění v jednotlivých členských státech jsou uvedeny v následující 

Tabulce 7. 
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Tabulka 7: Metody skupinového zdanění v zemích EU (2008) 
Metoda Členský stát Poznámka 

Plná 
konsolidace 

Nizozemí 

S výsledky hospodaření dceřiných společností 
je daňově nakládáno, jako by byly realizovány 

mateřskou společností. Dochází k plné 
konsolidaci hospodářských výsledků. 

Skupinový 
hospodářský 
výsledek 

Dánsko, Německo, 
Španělsko, Francie, Itálie, 
Lucembursko, Rakousko, 

Polsko, Portugalsko, 
Slovinsko 

Každý člen skupiny zjišťuje hospodářský 
výsledek samostatně, tyto výsledky jsou potom 

skupinově započítány na úrovni mateřské 
společnosti. 

Převod ztrát v 
rámci skupiny 

Irsko, Kypr, Malta, 
Lotyšsko, Švédsko, 

Finsko, Velká Británie 

Každý člen skupiny je zdaňován samostatně a 
ztráty mohou být mezi členy skupiny 

přesouvány a započítány. 
Neexistuje 
zdanění v 
rámci skupiny 

Belgie, ČR, Řecko, Litva, 
Maďarsko, Slovensko, 

Estonsko 

Nelze jakkoliv kompenzovat ztráty, neboť 
daňový systém nezná pojem zdanění v rámci 

skupiny. 
Pozn: Estonsko jako jediné v EU zdaňuje pouze rozdělené zisky. Zisk musí být z daňového hlediska 

zdaněn do 5 let, pokud tak neučiní, pro účely zdanění se považuje po uplynutí 5 let za rozdělený. 

Pramen: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm [cit 2008-09-05] 

Graf 14 zobrazuje rozdíly mezi velikostí nominální a implicitní sazby firemní 

důchodové daně v roce 200850. Rozdíly jsou velmi výrazné. Mnohé země, které mají 

nižší nominální zdanění, ve skutečnosti uplatňují širší daňový základ a méně příznivou 

politiku slev a odpočtů a výsledkem je vyšší efektivní daňové zatížení. 

                                                 
50 Vzhledem k metodice a použití dat na akruálním principu nejsou novější data dostupná. 
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Graf 14: Nominální a implicitní sazba firemní důchodové daně v % (2008) 

 
Pozn.: Z důvodu chybějících dat o výši efektivního zdanění je počet zemí omezen. 

Zdroj: zpracování autora podle dat z Taxation trends in the European Union (2010) 

Největší rozdíl je ve Francii, která má sazbu implicitní firemní důchodové daně 

o 25,7 procentního bodu nižší než sazbu nominální. Výrazně nižší efektivní než 

nominální daňové zatížení je také ve Finsku (o 17,7 procentních bodů), Belgii 

(o 12,5 procentních bodů) nebo Španělsku (o 11 procentních bodů). Opačná situace 

je Lotyšsku, kde je implicitní sazba firemního zdanění o 22,3 procentního bodu vyšší 

než sazba nominální, na Kypru (o 19,1 procentního bodu), či Litv ě (rozdíl 

16,5 procentního bodu. Rozdíly v implicitních a nominálních sazbách je možné nalézt 

také u jednotlivých druhů příjmů z podnikání či kapitálu (podrobněji v Taxation trends 

in  the European Union, 2010). 

Pro země uvedené v Grafu 14 uvádí následující Tabulka 8 některé 

charakteristiky ovlivňující výslednou implicitní sazbu. 
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Tabulka 8: Skupinové zdanění a odpočet ztráty ve vybraných zemích EU (2008) 

Členská země 
Nominální sazba 

(%) 
Možnost odpočtu ztráty  Skupinové zdanění 

firem dozadu dopředu 
Belgie 33,9 ne neomezeně ne 
Česká republika 21 ne 5 let ne 
Dánsko 25 ne neomezeně ano* 
Finsko 26 ne 10 let ano (90 % podíl) 
Francie 33,3 3 roky neomezeně ano (95 % podíl) 
Itálie 27,5 ne 5 let ano (50 % podíl) 
Kypr 10 ne neomezeně ano (75 % podíl) 
Litva 15 ne 5 let ne 
Lotyšsko 15 ne 5 let ano (90 % podíl) 
Lucembursko 23,1 ne neomezeně ano (95 % podíl) 
Maďarsko 16 ne neomezeně ne 
Německo 15,83 1 rok neomezeně ano** 
Polsko 19 ne 5 let ano (95 % podíl) 
Portugalsko 25 ne 6 let ano (90 % podíl) 
Rakousko 25 1 rok neomezeně ano (50 % podíl) 
Slovensko 19 ne 5 let ne 
Slovinsko 22 ne neomezeně ne 
Španělsko 30 ne 15 let ano (75 % podíl) 
Švédsko 28 ne neomezeně ano (90 % podíl) 
Velká Británie 28 1 rok neomezeně ano*** 
* v případě skupinového zdanění je potřebný rozhodující podíl hlasovacích práv 

** bez striktně stanoveného podílu hlasovacích práv za splnění dalších zákonných podmínek 

*** podíl u skupinového zdanění nejméně 51 % nebo 75 % podle kategorie příjmů 

Pramen: Kesti (2008) a data z Taxes in Europe [online databáze] [cit 2010-08-15] 

V oblasti přímých firemních daní je i přes snahy o harmonizaci patrná výrazná 

daňová konkurence mezi jednotlivými zeměmi. Vzniklý stav je zapříčiněn nejen 

fiskálními důvody, ale také snahou přilákat zahraniční kapitál pro rozvoj 

podnikatelských aktivit v daném státě zvýhodněným daňovým režimem. 
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4. Vliv změn daňového zatížení na ekonomický růst 

V následující kapitole bude zkoumán vliv změn celkového daňového zatížení 

i změn jednotlivých daní na ekonomický růst s cílem odpovědět na otázky vytýčené 

v úvodu. 

• Přispívá snížení daňového zatížení k rychlejšímu ekonomickému růstu? 

• Které daně či skupiny daní mají vliv na změny tempa ekonomického růstu 

a které nikoliv? 

• Ovlivňuje daňová konkurence spojená se snižováním daňového zatížení 

firemních důchodových daní pozitivně ekonomický růst? 

• Je vliv změn daňového zatížení na ekonomický růst významnější v nových nebo 

starých členských zemích EU? 

S ohledem na cíl práce bude aplikována jako základní metoda zkoumání 

panelová regrese s fixními efekty, která umožňuje analýzu i skrytých, náhodných 

skutečností v ekonometrické, sociologické a další struktuře vztahů mezi veličinami, 

které by při použití jednoduché regrese nebyly zachyceny. K testování bude využit 

ekonometrický model, a to v pěti variantách: nejprve bude zkoumán vliv změn 

celkového daňového zatížení na tempo růstu HDP, dále bude testován vliv změn daňové 

kvóty přímých a nepřímých daní a daňové kvóty sociálního pojištění. V třetím modelu 

se bude analyzovat vliv změn velikosti osobních a firemních důchodových daní 

na tempo růstu HDP. Čtvrtý model bude specifikován tak, aby bylo možné zachytit vliv 

daňové konkurence, resp. snižování efektivního daňového zatížení na tempo růstu HDP. 

Poslední varianta modelu bude navazovat na třetí model, zkoumané proměnné budou 

shodně vymezeny, avšak země budou rozděleny do dvou panelů z důvodu zjištění 

rozdílu mezi starými a novými členskými zeměmi. 

4.1 Přehled relevantní literatury 

Jak bylo prezentováno v Kapitole 3, daňové zatížení se v jednotlivých členských 

zemích EU liší strukturou i velikostí. Je otázkou, zda vlády svou aktivní politikou 

v oblasti zdanění mohou ovlivnit ekonomickou výkonnost země. Teoretický vliv 

zdanění na úroveň a tempo růstu ekonomické výkonnosti není v literatuře ujasněnou 
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záležitostí. Na vyšší úroveň daňového zatížení lze nahlížet jako na vážnou překážku 

trvalého zvyšování ekonomické úrovně země. Vyšší daně způsobují distorze 

v ekonomické aktivitě, mohou snižovat míru úspor a investic, odrazují od práce 

a podnikání a v neposlední řadě vytvářejí podmínky k nárůstu šedé ekonomiky. 

Na druhou stranu může být zdanění pro ekonomiku přínosné, protože z daní je placeno 

poskytování veřejných statků, které zvyšují životní úroveň a bohatství celé společnosti. 

Samotné veřejné transfery mohou snižovat chudobu a udržovat sociální soudržnost 

a smír. Jsou-li vybrané daně používány efektivně, pak poskytnuté veřejné služby mohou 

zvyšovat produktivitu lidského i fixního kapitálu soukromého sektoru a podpořit 

dlouhodobý ekonomický růst. 

Ani posuzování vzájemného vztahu mezi výší zdanění a hospodářské výkonnosti 

pomocí statistických dat neposkytuje jednoznačné závěry. Lze nalézt země s vysokou 

hospodářskou výkonností, které mají nízkou daňovou kvótu (např. USA), ale také země, 

které vykazují vysokou ekonomickou výkonnost při vysoké míře zdanění (např. 

skandinávské země). Závislost ekonomického růstu na daňové kvótě není jednoznačně 

potvrzena či vyvrácena ani v odborné literatuře. Např. Fassmann a kol. (2004) 

s odvoláním na řadu zahraničních studií tvrdí, že korelace mezi výší daňového zatížení 

a hospodářským růstem je statisticky nevýznamná. Na druhé straně existuje řada studií, 

které potvrzují negativní vztah mezi výší daní a tempem hospodářského růstu 

a doporučují snižování daňových sazeb.  

Volkerink et al. (2001) uvádějí jako jeden z hlavních závěrů své studie velice 

významný vliv implicitní daňové sazby na práci na míru nezaměstnanosti a ekonomický 

růst. Scully (1991) upozorňuje, že vysoké daně zpomalují ekonomický růst, protože 

veřejný sektor je méně produktivní než soukromý sektor. Připouští však, že daně 

vybírané vládou mohou mít na ekonomický růst pozitivní i negativní dopady. Scully 

(2000) také tvrdí, že země, v nichž vláda vybírá více než 43 % národního důchodu 

ve formě daní, by mohly získat více příjmů snížením svých daňových sazeb. Dále uvádí, 

že celkové daňové zatížení blízké 43 % HDP může mít zničující dopady na ekonomický 

růst. 

Plojhar a Tomšík (2004) pomocí panelové regrese na panelu 24 zemí OECD 

v období 1970-2002 a na panelu 30 OECD zemí v období 1993-2002 prokázali 

statisticky významnou negativní závislost mezi růstovou výkonností ekonomik 

a změnou daňové kvóty. Regresní koeficient závislosti je však poměrně nízký, když 
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1 % daňové kvóty snižuje průměrný hospodářský růst o 0,06 %. Při regresi hlavních 

součástí daňového systému zjistili statisticky významný negativní vliv jak kvóty daní 

z příjmu osob, tak i kvóty plateb sociálního pojištění. Výsledkem je také pozitivní vztah 

kvóty korporátních daní a hospodářského růstu.  

Hill (2008) vychází ze závěrů prací Scullyho a odhaduje, že hodnota daňové 

kvóty maximalizující ekonomický růst ve Spojených státech amerických v letech 

1960 až 1990 se pohybovala mezi 9 % a 29 % HDP. 

Lee a Gordon (2005) zkoumali, jak daňové politiky ve skutečnosti ovlivňují 

tempo růstu v jednotlivých zemích pomocí průřezových dat v letech 1970-1997. 

Koeficienty odhadů naznačují, že snížení korporátní daňové sazby o 10 % zvýšilo roční 

míru růstu HDP o 1 až 2 procentní body. 

Šujan a Šujanová (2005) zkoumali pomocí regresní analýzy data vybraných 

22 zemí OECD za období 1991-2001 a zjistili, že daňová kvóta vyšší o jeden procentní 

bod vede k nižšímu tempu růstu HDP o minus 0,1 procentního bodu. Zdůrazňují, 

že vlivy daňové kvóty jsou často překryty jinými vlivy. Proto si jejich analýzy vyžadují 

buď úplné vynechání atypických zemí, nebo alespoň částečnou eliminaci jiných vlivů. 

Také Romero-Avila a Strauch (2008) uvádějí, že vládní spotřeba a přímé 

zdanění negativně ovlivnilo tempo růstu HDP na obyvatele ve starých členských zemích 

EU v posledních 40 letech. 

Johansson et al. (2008) zkoumali, zda podoba daňového systému a struktura daní 

mohou podpořit hospodářský růst a došli k závěru, že zvyšování firemních daní je 

pro ekonomický růst nejvíce škodlivé, následuje zvyšování osobní daně z příjmů a pak 

spotřební daně. U daní z nemovitostí se zdá, že mají nejmenší dopad.  

Karras a Furceri (2009) rovněž ověřovali dopady daňových změn 

na hospodářský růst. Použili roční data z let 1965-2003 pro panel 19 evropských 

ekonomik a jejich výsledky ukazují, že dopad zvýšení daně na hodnotu reálného HDP 

na obyvatele je negativní a trvalý. Zvýšení celkové daňové kvóty o 1 procentní bod má 

negativní vliv na hodnotu reálného HDP na obyvatele ve výši -0,5 % až -1 % 

v dlouhodobém horizontu. Z testů také vyplývá, že zvýšení příspěvků na sociální 

zabezpečení nebo spotřebních daní má větší negativní vliv na výstup per capita než 

zvýšení daně z příjmu. 

Koethenbuerger a Lockwood (2007) zkoumali vazbu mezi daňovou konkurencí 

a ekonomickým růstem. Nicméně jejich endogenní růstový model je pouze teoretický a 
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zaměřuje se na rozdíly v ekonomickém růstu v závislosti na míře centralizace a 

decentralizace fiskálních funkcí. 

Existuje řada studií, které jsou ovlivněny novými teoriemi růstu a pokoušejí 

se zhodnotit dopad daní na příjem na obyvatele a ekonomický růst. Některé z nich 

prokázaly významný negativní vztah mezi úrovní daňového zatížení a tempa růstu 

reálného HDP na obyvatele, což znamená, že vysoké sazby daně mohou snížit 

ekonomický růst. Např. Leibfritz et al. (1997) zjistili z regresní analýzy při použití 

průřezových dat zemí OECD, že růst průměrné sazby daně ve výši přibližně 

10 procentních bodů v průběhu posledních 35 let ovlivnil snížení ročního tempa růstu 

o půl procentního bodu. 

4.2 Panelová regrese 

Panelová regrese neboli analýza panelových dat je statisticko-ekonometrická 

metoda, která se zabývá analýzou vztahů a souvislostí dat ve dvourozměrném prostoru. 

První rozměr tvoří časová veličina, druhým rozměrem jsou průřezová data jednotlivých 

objektů pozorování. Panelová data, někdy také nazývaná jako longitudinální data nebo 

věcně-prostorová data zjišťovaná opakovaně za určitý časový úsek, jsou data, kde jsou 

charakteristiky za jednotlivá pozorování zjišťovány za více časových období. Zkoumání 

panelových dat využívá modelového způsobu řešení, ve kterém se objevují jak prvky 

analýzy časových řad, tak prvky regresní analýzy. 

Panelem se rozumí soubor jednotek, které si jsou nějakou charakteristickou 

vlastností velmi podobné nebo příbuzné (osoby, domácnosti, firmy, země), na kterých 

se provádí kontinuální pozorování. Nutnou podmínkou pro možnost definování panelu 

a následné analýzy panelových dat je, že soubor jednotek se v čase nemění a chybějící 

jednotky se nenahrazují novými. 

Dougherty (2006), Novák (2007) a Cipra (2008) uvádějí, že existuje několik 

důvodů pro zvyšující se zájem o panelová data. Panelová data poskytují oproti prostým 

věcně prostorovým datům a datům v časových řadách několik výhod. Především 

lze získat velké množství pozorování, která nejsou v konvenčních časových řadách 

dostupná. Panelová data nejsou obvykle příliš agregovaná jako typická data v časových 

řadách, proto lze analyzovat a testovat komplikovanější hypotézy a modely dynamiky 

a vzájemného chování. Toto nelze zkoumat v případě použití věcně prostorových dat 
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získaných právě pouze v čase t. Panelová data lépe identifikují a měří efekty 

nepodchytitelné pouhou analýzou průřezových dat nebo časové řady. Také eliminují 

odchylky způsobené agregací přes pozorované jednotky. Naopak mezi nevýhody patří 

problémy s návrhem a sběrem dat, deformace chyb měření, malé dimenze časových řad. 

Panelové lineární regresní modely lze obecně vyjádřit tímto vztahem: 

��� = � + �´	�� + 
� + �� + ��� (21) 

Značení proměnných je následující: 

yit   vysvětlovaná proměnná, 

xit   k-vektor  regresorů (vysvětlujících proměnných), 

εit reziduální složka modelu, 

i = 1 …N průřezové jednotky (cross-sectional units), 

t = 1 … T čas (datový tok v čase), 

α celková konstanta modelu, 

β´ parametry (koeficienty) reprezentující sklon proměnných, 

δi  průřezové efekty (cross-sectional effects), 

γt časové (periodické) efekty. 

Panelové lineární modely lze rozlišovat podle několika hledisek, a to zejména 

na statické a dynamické, modely s tzv. efekty a podle rozsahu estimace 

na „within“ a „between“ modely (Mátyás a Sevestre, 1996; Hatanaka, 1996; Kitazawa, 

2001; Baltagi, 2005; Dougherty, 2006; Brooks, 2008). Modely „between“ se zaměřují 

na vzájemné vazby mezi panely, modely „within“ primárně analyzují vazby uvnitř 

panelů. 

Dva hlavní přístupy k analýze panelových dat jsou regresní analýza s fixními 

efekty (fixed effects regression) a regresní analýza s náhodnými efekty (random effects 

regression). Efekty slouží k odstranění určité veličiny z panelových dat, která se liší 

mezi jednotlivými skupinami nebo v čase. Modely umožňují postihnout určitá specifika 

dílčí časové řady či země. Efekty δ , γ v modelech mohou být fixní (fixed), náhodné 

(random) nebo žádné. Potom lze identifikovat základních 9 variant vztahů, jak vyplývá 

z Tabulky 9. 
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Tabulka 9: Varianty panelového regresního modelu 
Panelový regresní 

model 
Průřezové efekty 

Časové efekty 

FIX / FIX FIX / NÁH FIX / ŽÁDNÉ 

NÁH / FIX NÁH / NÁH NÁH / ŽÁDNÉ 

ŽÁDNÉ / FIX ŽÁDNÉ / NÁH ŽÁDNÉ / ŽÁDNÉ 

FIX- fixní efekty, NÁH- náhodné efekty 

Pramen: úprava autora 

Při rozhodování mezi použitím fixních či náhodných efektů je v prvním kroku 

nutné zhodnotit, zda jsou jednotlivé veličiny (pozorování) náhodně vybrány z určité 

skupiny (např. země). Pokud tato podmínka není splněna, není možné použít regresní 

analýzu s náhodnými efekty, nýbrž je potřeba přistoupit k regresní analýze s fixními 

efekty (Dougherty, 2002). V případě panelu členských zemí EU nelze dojít k závěru, 

že tyto země jsou náhodným vzorkem všech suverénních států světa. Je tedy nutné 

použít regresní analýzu s fixními efekty. K přesné specifikaci volby modelu je vhodné 

použít výsledky Durbin-Wu-Hausmanova testu. Pokud bude hodnota Durbin-Wu-

Hausmanova větší než 0,05, je vhodné použít model s náhodnými efekty, pokud je 

menší než 0,05,  je vhodnější použít model s fixními efekty (Davidson a MacKinnon, 

1989). 

Důležitým krokem ekonometrické analýzy je určení charakteru časových řad 

a zkoumání jejich stacionarity, tj. přítomnosti jednotkového kořene. Stacionarita 

časových řad je vyžadována z důvodu, že jakákoli proměnná, která se permanentně 

stochasticky odchyluje od své střední hodnoty, nemůže být v dlouhém období 

ovlivňována proměnnou, která se ke své střední hodnotě vrací (efekt může být pouze 

krátkodobý). Granger a Newbold (1974) poprvé poukázali na skutečnost, že použití 

nestacionárních časových řad makroekonomických proměnných způsobuje závažné 

problémy v regresní analýze a ztrátu důležitých informací o dlouhodobé vazbě 

analyzovaných řad. Otázku jednotkového kořene těchto proměnných empiricky 

zkoumali Nelson a Plosser (1982) a od té doby je stacionarita dat obecně považována 

za nezbytný rys časových řad. Mnoho studií, například Engle a Granger (1987), později 

prokázalo, že většina časových řad z oblasti makroekonomie a financí je nestacionární 
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nebo integrována řádu jedna I(1)51. Z tohoto důvodu musí každé empirické analýze 

pracující s makroekonomickými daty předcházet testovaní stacionarity dat neboli testy 

jednotkového kořene. 

Ekonometrie byla v minulosti obohacena o mnoho různých technik a postupů 

testování stacionarity, v literatuře se často používá rozšířený Dickey-Fuller test 

(Augmented Dickey-Fuller test, ADF test). ADF test lze provést podle následující 

rovnice: 

t

k

i
titt yyty εθρβα +∆+−++=∆ ∑

−

=
−−

1

1
11)1(

 (22) 

Značení proměnných je následující:  

yt    makroekonomická proměnná, 

α, β, θ, ρ  koeficienty proměnných v regresní rovnici 

t    trendová proměnná, 

εt   aproximace procesu bílého šumu, 

k     počet zpoždění (posunutí) proměnné yt, která jsou 

zakomponována pro možnost autokorelace reziduí. 

Podle nulové hypotézy (H0: ρ = 1) časová řada obsahuje jednotkový kořen (není 

stacionární). Jestliže je možné nulovou hypotézu zamítnout, časová řada je stacionární. 

Verbeek (2000) však poukazuje na skutečnost, že panelové testy jednotkového 

kořene mají vyšší vypovídací schopnost než výsledky testů jednotkového kořene 

jednotlivých časových řad. Práce současných autorů navrhují tedy testy jednotkových 

kořenů panelových dat, které mají větší sílu než testy jednotkových kořenů používaných 

pro ověřování stacionarity jednorozměrných časových řad. Lze zmínit testy autorů: 

• Levin, Lin a Chu (2002)- test LLC, 

• Breitung (2000), 

• Im, Pesaran a Shin (2003)- test IPS, 

• Maddala a Wu (1999), Choi (2001)- Fisher ADF test a Fisher PP test 

• Hadri (2000). 

                                                 
51 Jako integrovanou řádu jedna označujeme časovou řadu, jejíž změny (první diference) jsou stacionární. 
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Základní rozdíly mezi jednotlivými testy z hlediska vymezení nulové 

a alternativní hypotézy a použití deterministických komponentů v modelu zachycuje 

Tabulka 10.  

Tabulka 10: Panelové testy jednotkových kořenů 

Test Nulová hypotéza Alternativní hypotéza 
Deterministické 
komponenty v 

modelu 
LLC jednotkové kořeny jsou jednotkové kořeny nejsou N, F, T 

Breitung jednotkové kořeny jsou jednotkové kořeny nejsou N, F, T 

IPS jednotkové kořeny jsou jednotkové kořeny nejsou F, T 

Fisher ADF jednotkové kořeny jsou jednotkové kořeny nejsou N, F, T 

Fisher PP jednotkové kořeny jsou jednotkové kořeny nejsou N, F, T 

Hadri 
jednotkové kořeny 

nejsou 
jednotkové kořeny jsou F, T 

N – bez exogenních proměnných, F – fixní efekty, T – individuální efekty a individuální trendy 

Pramen: zpracování autora podle Novák (2007), s. 76 

Mezi základní předpoklady vhodně koncipovaného modelu patří také absence 

autokorelace. Durbin-Watsonův test (1951) patří mezi nejznámější a nejčastěji 

používané testy autokorelace. Výpočet testovacího kritéria je založen na reziduích 

a testování jejich vzájemné nezávislosti. Je-li výsledná hodnota Durbin-Watsonova testu 

blízká číslu 2, rezidua nejsou autokorelovaná (nejsou vzájemně lineárně závislá)52. 

V panelové regresní analýze jsou pro testování statistické významnosti 

jednotlivých nezávisle proměnných používány směrodatné odchylky. Jako test celkové 

významnosti regresního panelového modelu se doporučuje používat raději než tradiční 

koeficient determinace R2 upravený koeficient determinace (Wooldridge, 2006). 

Vysvětlující proměnné nejsou vždy pouze kvantitativní a spojité (např. poptávka, 

spotřeba, výstup ekonomiky), jelikož ekonomické proměnné závisejí často 

i na kvalitativních proměnných (např. mzda závisí na pohlaví, regionu, vzdělání). Těmto 

kvalitativním proměnným se obvykle říká binární nebo dummy proměnné a vyjadřují 

přítomnost či nepřítomnost určité vlastnosti. Nabývají hodnot 0 nebo 1, obvykle 1 značí 

přítomnost vlastnosti a 0 znamená nepřítomnost. Použití dummy proměnných může pro 

potřeby dizertační práce např. zpřesnit odhad v posouzení, zda má či nemá 

na ekonomický růst vliv skutečnost, že země má sazbu daně nižší než průměrnou.  

                                                 
52Některá matematicko-statistická odborná literatura uvádí interval < 1,7; 2,3 >. 
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4.3 Specifikace modelu, data a testování stacionarity 

Nutno podotknout, že cílem empirické analýzy není nalézt ideální model 

popisující chování vysvětlované proměnné, ale prozkoumat závislost mezi vysvětlující 

(daňové zatížení vyjádřené daňovou kvótou) a vysvětlovanou proměnnou (ekonomická 

výkonnost vyjádřená růstem HDP). Analýza metodologicky vychází z přístupu 

Plojhara a Tomšíka (2004), kteří zkoumali vliv daňového zatížení na hospodářskou 

výkonnost zemí OECD v letech 1972-2002. K modelování budou použita panelová data, 

odhady budou provedeny v ekonometrickém programu Eviews. 

Před samotnou analýzou byly použity obě varianty modelu panelové regrese-  

s fixními efekty i náhodnými efekty. Aplikace Durbin-Wu-Hausmanova testu ukázala 

významné rozdíly v koeficientech, proto byl k analýze shromážděných panelových dat 

zvolen panelový model s fixními efekty (průřezové efekty jsou fixní, časové efekty 

žádné), který lze formálně zapsat jako: 

yit = α + β´xit + δi + εit pro i = 1, 2 ... N, t = 1, 2 ... T, (23) 

přičemž yit závisí na souboru K vysvětlujících proměnných, xit = (x1it…xKit)´ 

a konstanty jsou specifické pro i-tou jednotku v čase t, ve stejném čase jsou ale 

konstantní. β′ je vektor parametrů rozměru 1xK a α je celková konstanta modelu. δi značí 

průřezové efekty těch proměnných, které jsou charakteristické i-tému pozorování. 

Chybová složka εit reprezentuje efekty nevýznamných proměnných příznačných i-tým 

pozorováním a danému časovému intervalu. Dále se o této složce předpokládá, že je 

nekorelovaná s vektorem xit, pro všechna i a t, a pochází z nezávisle identického 

rozdělení s nulovou střední hodnotou a konstantním rozptylem. Tento model je často 

nazýván jako základní model reprezentující strukturu panelových dat (Cipra, 2008). 

Zde použitý panel tvoří 24 zemí EU – do panelu nebylo zařazeno Bulharsko, 

Rumunsko a Malta z důvodu absence dat. Analýza bude provedena na datech z let 

1995-2008, jelikož aktuálnější data o daňových kvótách vzhledem k metodice jejich 

sběru nebyla v době zpracování k dispozici. Použitá data o celkové daňové kvótě i jejích 

dílčích složkách (přímé daně, nepřímé daně, sociální pojištění, firemní důchodové daně, 

osobní důchodové daně) jsou čerpaná z Eurostatu. Roční, cyklicky očištěná data HDP 

v tržních cenách jsou také čerpána z Eurostatu a jsou založena na akruální bázi. 

Vyjádření HDP v PPS eliminuje rozdíly v inflaci mezi zeměmi, přepočet na 1 obyvatele 

umožňuje porovnání i ekonomik výrazně odlišných v absolutní velikosti. Základními 
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panelovými identifikátory modelu jsou země i a čas t. Jednotlivé veličiny jsou označeny 

takto: 

HDP   hrubý domácí produkt 

TR_HDP  tempo růstu HDP 

SDK   složená daňová kvóta 

∆SDK  rozdíl hodnoty složené daňové kvóty mezi běžným a předchozím 

rokem 

Tdir   daňová kvóta přímých daní 

∆Tdir   rozdíl hodnoty daňové kvóty přímých daní mezi běžným 

a předchozím rokem  

Tind   daňová kvóta nepřímých daní 

∆Tind   rozdíl hodnoty daňové kvóty nepřímých daní mezi běžným 

a předchozím rokem  

SC   daňová kvóta příspěvků sociálního pojištění 

∆SC   rozdíl hodnoty daňové kvóty příspěvků sociálního pojištění mezi 

běžným a předchozím rokem  

CIT   daňová kvóta firemních důchodových daní 

∆CIT   rozdíl hodnoty daňové kvóty firemních důchodových daní mezi 

běžným a předchozím rokem  

PIT   daňová kvóta osobních důchodových daní 

∆PIT   rozdíl hodnoty daňové kvóty osobních důchodových daní mezi 

běžným a předchozím rokem. 

Základní deskriptivní statistiku (průměr, medián, směrodatnou odchylku, 

minimum a maximum) všech proměnných, které budou použity pro odhad vlivu 

daňových změn na tempo růstu HDP, obsahuje Tabulka 11.  

Tabulka 11: Základní deskriptivní statistika proměnných 
Proměnná Průměr Medián Maximum  Minimum  Směrodatná odchylka 

HDP 19891 19350 69300 4500 9480 
SDK 37,734 37,206 51,822 25,766 6,002 
Tdir 12,446 10,949 31,922 6,007 5,238 
Tind 13,861 13,570 19,952 10,151 1,828 
SC 11,484 12,135 18,618 0,9961 3,780 
CIT 2,997 2,801 8,028 0,522 1,323 
PIT 8,559 7,167 26,308 2,502 4,789 

Zdroj: výpočty autora na základě dat z Eurostatu 
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Kauzální vztah mezi výše uvedenými veličinami lze zjednodušeně zapsat: 

HDP = f (Tdir, Tind, SC) (24) 

Znamená to, že velikost HDP je výsledkem působení jednotlivých složek daňové 

kvóty. Za účelem zjištění charakteru časové řady je nutné před zahájením 

ekonometrické analýzy u všech časových řad zkoumat jejich stacionaritu, tj. přítomnost 

jednotkového kořene. K tomuto účelu byly použity panelové testy jednotkového kořene 

pro všechny proměnné (LLC, Breitung, IPS, Fisher ADF, Fisher PP testy) a tyto 

identifikovaly nestacionaritu všech úrovňových dat. Ani jedna časová řada tedy není 

integrována I(0) v nultém řádu. Proto není možné na těchto datech provést analýzu 

závislosti hospodářského růstu na výši zdanění. Z tohoto důvodu byly provedeny první 

diference, které byly také testovány na stacionaritu. První diference znamená absolutní 

změnu sousedních hodnot (rozdíl mezi jednotlivými roky)- první diference pro HDP lze 

zapsat takto: 

∆HDP = HDP - HDP-1 (25) 

Obdobný postup byl použit pro všechny časové řady (∆SDK, ∆Tdir, ∆Tind, ∆SC, 

∆CIT, ∆PIT). Vypočítána a testována byla rovněž první diference logaritmovaných 

údajů pro HDP (tempo růstu HDP): 

TR_HDP = (ln HDP-ln HDP-1) ·100 (26) 

Všechny časové řady se ukázaly být stacionární na prvních diferencích a lze 

je považovat za I(1). Výsledky zachycuje Tabulka 12. Všechny časové řady jsou 

stacionární již na 1% hladině významnosti a mohou být použity pro modelování 

závislosti tempa růstu HDP na změně daňové kvóty a jejích složek. 
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Tabulka 12: Panelové testy jednotkového kořene (Panel Unit Root Tests) 

Test 
TR_HDP ∆Tdir  ∆T ind ∆SC 

Testová 
statistika 

P 
Testová 
statistika 

P 
Testová 
statistika 

P 
Testová 
statistika 

P 

LLC 8,591 0 10,171 0 13,816 0 11,53 0 

Breitung 3,915 0 3,354 0 4,958 0 3,466 0 

IPS 3,774 0 4,557 0 7,284 0 6,26 0 

Fisher ADF 90,608 0 99,403 0 130,787 0 119,376 0 

Fisher PP 130,672 0 147,845 0 142,363 0 158,819 0 

  

∆PIT ∆CIT ∆SDK 
  

Testová 
statistika 

P 
Testová 
statistika 

P 
Testová 
statistika 

* 
  

LLC 10,388 0 13,9 0 12,027 0 
  

Breitung 3,6445 0 5,356 0 3,516 0 
  

IPS 4,584 0 7,266 0 5,36 0 
  

Fisher ADF 99,486 0 130,336 0 105,544 0 
  

Fisher PP 142,665 0 137,713 0 121,232 0 
  

P- pravděpodobnost (u Fisherova testu jsou počítány pomocí asymptotické Chi) 

Pramen: Szarowská (2010c) 

4.4 Vliv daňových změn na tempo růstu HDP 

Časové řady prvních diferencí a tempa růstu všech proměnných jsou stacionární, 

a proto mohou být použity v panelové regresi. Cílem panelových regresí bude zkoumání 

vlivu rozdílu meziročních hodnot daňové kvóty na tempo růstu HDP, přičemž bude 

postupováno od nejagregovanější podoby daňového zatížení ve formě složené daňové 

kvóty po regrese zkoumající vliv jejích jednotlivých složek. Speciální pozornost bude 

věnována zkoumání vlivu daňové konkurence na tempo růstu HDP a také rozdílům 

mezi starými a novými členskými zeměmi EU.  

4.4.1 Model 1 

Model 1 je odhadován ve velmi jednoduché podobě: 

TR_HDPit = α + β ∆SDKit + δi + εit, (27) 

kde TR_HDPit je tempo růstu HDP, a to závisí na změně celkové daňové kvóty 

SDKit (konstanty jsou specifické pro zemi i a čas t). α je konstanta celého regresního 
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modelu, δi jsou fixní efekty v i-tém pozorování (i-té zemi), εit vyjadřuje reziduální 

složku v čase t a zemi i. Tabulka 13 prezentuje výsledky pro tempo růstu HDP při 

proměnné SDK. 

Tabulka 13: Odhad Modelu 1 
Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 5,687* 0,156 

∆SDK -0,128*** 0,061 

Upravený R2 0,237 
 

Durbin-Watson test 1,959 
 

Počet pozorování 312 
 

*, *** označuje signifikantní koeficient na 1% (resp. 10%) hladině statistické významnosti. 

Pramen: výpočty autora 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že mezi proměnnými existuje negativní 

závislost: zvýšení celkové daňové kvóty o 1 procentní bod snižuje tempo růstu HDP 

o 0,128 % ve stejném roce. Vzhledem k vysoké agregovanosti ukazatele daňové kvóty 

nelze podrobněji identifikovat vlivy způsobující tento vývoj. 

Daná vazba je statisticky významná na 10% hladině významnosti, na standardně 

používané 5% hladině významnosti je statisticky nevýznamná. Z hodnoty Durbin-

Watsonova testu lze vyvodit, že rezidua netrpí autokorelací. Upravený koeficient 

determinace R2 lze interpretovat tak, že změnou celkové daňové kvóty lze objasnit 

přibližně 24 % změny tempa růstu HDP. Příloha 9 zachycuje velikost průřezových 

fixních efektů jednotlivých zemí panelu. Ty v sobě shrnují veškeré individuální 

odlišnosti jednotlivých zemí. Graf 15 zobrazuje, jak skutečné tempo růstu HDP (Actual) 

koresponduje s modelově vypočtenými hodnotami (Fitted). Odchylky jsou zobrazeny 

modře. 
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Graf 15: Odhadnuté hodnoty a reziduální složka Modelu 1 

 
Pramen: výpočty autora 

Daňové změny samozřejmě ovlivňují chování ekonomických subjektů, které se 

zprostředkovaně promítá do výsledné hodnoty vytvořeného produktu v ekonomice. 

Dopad reakcí subjektů se však může v indikátoru ekonomické výkonnosti projevit 

i s časovým zpožděním. Proto budou modely tuto skutečnost zohledňovat a budou 

provedeny odhady také se zpožděním. Jeho optimální velikost bude určena pomocí 

informačních kritérií: Akaike kritérium, Schwarz kritérium a Hannan-Quinn kritérium 

(Anděl,  2003).  

V případě Modelu 1 lze získat výsledky na obdobné hladině významnosti (10 %) 

jako při nezpožděné variantě rovněž pro odhady s jednoletým zpožděním. Odhad 

se zpožděním 2 a více let nepotvrdil statisticky významný vliv změn celkové daňové 

kvóty na tempo růstu HDP na standardní hladině významnosti.  

4.4.2 Model 2 

Předchozí varianta modelu značně zjednodušovala vliv daňové kvóty, neboť 

při zvýšení např. daňového zatížení nepřímých daní a současném snížení daňového 

zatížení přímých daní ve stejném rozsahu je výsledný efekt v celkovém koeficientu 

daňové kvóty nulový, což ovšem nemusí platit pro velikost vlivu jednotlivých složek 
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daňové kvóty na tempo růstu HDP. Model 2 proto odráží změny meziročních hodnot 

složek daňové kvóty: přímých daní Tdir, nepřímých daní Tind a příspěvků sociálního 

pojištění SC na tempo růstu HDP: 

TR_HDPit = α + β1 ∆Tdirit + β2 ∆Tindit + β3 ∆SCit + δi + εit (28) 

Tabulka 14: Odhad Modelu 2 
Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 5,305* 0,166 
∆ Tdir -0,587** 0,233 
∆ Tind 0,892* 0,288 
∆ SC -0,394 0,375 
Upravený R2 0,254 

 
Durbin-Watson test 1,981 

 
Počet pozorování 312 

 
*, **označuje signifikantní koeficient na 1% (resp. 5%) hladině statistické významnosti 

Pramen: výpočty autora  

Výsledky v Tabulce 14 vyjadřují negativní dopad změn přímých daní 

a sociálních pojištění a pozitivní vliv zvýšení nepřímých daní na růst HDP. Vliv změn 

přímých i nepřímých daní je statisticky významný, zatímco vliv změn sociálního 

pojištění statisticky významný na žádné standardní hladině není. Odhadnutý regresní 

koeficient naznačuje, že zvýšení daňové kvóty přímých daní o jeden procentní bod sníží 

tempo růstu o 0,587 procentního bodu v témže roce. Není však možné identifikovat, zda 

je to důsledkem působení změn osobních či firemních důchodových daní. Nicméně 

měnící se velikost daňového zatížení přímých daní může ovlivňovat velikost HDP 

z důvodu existence důchodového a substitučního efektu. Důchodový efekt souvisí s tím, 

že měnící se sazby důchodových daní působí na využití pracovní síly (např. počet 

odpracovaných hodin v ekonomice) a také produktivitu práce, nebo obojí. Substituční 

efekt souvisí s volbou mezi prací a volným časem. 

Mezi zvýšením kvóty nepřímých daní a tempem růstu existuje pozitivní vazba. 

Toto souvisí se zvyšováním daňového zatížení nepřímých daní (jak potvrzují výsledky 

v Kapitole 3.3) a omezenou možností substituce. V případě zvýšení nominální sazby 

všeobecných nepřímých daní (příkladem je DPH) je substituční efekt možný pouze 

mezi současnou a budoucí spotřebou, je vyloučena substituce mezi různými druhy zboží, 

neboť to je zatíženo shodně vysokou daní. V případě specifických nepřímých daní 

(například daň z piva, vína, tabáku, ekologické daně) je možná míra substituce vyšší, 

neboť navíc vzniká možnost volby mezi výrobky, nicméně i zde jsou možnosti omezené 
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(nelze např. nahradit spotřebu benzínu naftou vzhledem k účelu použití). Ve výsledku 

se zvýšení kvóty nepřímých daní projeví ve vyšší hodnotě produktu a zprostředkovaně 

i  tempa růstu HDP.  

Přiléhavost modelu skutečnosti, tzn. objasnitelnost změn tempa růstu HDP 

vlivem meziročních rozdílů hodnot jednotlivých složek daňové kvóty, se vlivem 

zařazení podrobnějších proměnných mírně zvýšila (hodnota upraveného koeficientu 

determinace R2 je 0,254 oproti původním 0,237). Rezidua vzhledem k hodnotám 

Durbin-Watsonova testu nejsou autokorelovaná. Rozdíly mezi odhadnutými 

a skutečnými hodnotami vysvětlované proměnné v Modelu 2 zobrazuje Graf 16. 

Příloha 10 obsahuje velikost průřezových fixních efektů pro jednotlivé země panelu. 

Graf 16: Odhadnuté hodnoty a reziduální složka Modelu 2 

 
Pramen: výpočty autora 

Informační kritéria identifikovala jako nejvhodnější délku zpoždění 1 rok. 

Rovnice odhadu má následující tvar: 

TR_HDPit = α + β1 ∆Tdirit-1 + β2 ∆Tindit-1 + β3 ∆SCit-1 + δi + εit  (29) 
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Tabulka 15: Odhad Modelu 2 se zpožděním 1 rok 
Proměnná  Koeficient  Směrodatná odchylka  

Konstanta α 5,215* 0,169 
∆ Tdir-1 -0,139** 0,246 
∆ Tind-1 0,647** 0,307 
∆ SC-1 -0,590 0,375 
Upravený R2 0,217 

 
Durbin-Watson test 1,942 

 
Počet pozorování 288 

 
*, ** označuje signifikantní koeficient na 1% (resp. 5%) hladině statistické významnosti 

Pramen: výpočty autora   

Odhad odráží statisticky významný negativní vliv zvýšení kvóty přímých daní 

na tempo růstu HDP na 10% hladině významnosti a pozitivní vliv změn nepřímých daní 

na tempo růstu HDP také na 10% hladině významnosti. Všechny regresní koeficienty 

jsou nižší než v odhadu bez zpoždění a došlo rovněž ke snížení přiléhavosti modelu. 

Negativní vliv snížení kvóty sociálního pojištění na tempo růstu HDP se projevila jako 

statisticky nevýznamná na všech obvyklých hladinách významnosti, což je v souladu 

s nezpožděnou variantou Modelu 2.  

Odhad se zpožděním tedy dokládá, že v případě časového zpoždění je dopad 

daňových změn na tempo růstu HDP nižší než v nezpožděné variantě a ekonomický růst 

je větší mírou ovlivňováno jinými faktory. Velikost průřezových fixních efektů 

zachycuje Příloha 11.  

4.4.3 Model 3 

Model 2 potvrdil statisticky významný negativní vliv zvyšování kvóty přímých 

daní na tempo růstu HDP. Nicméně z odhadu nebylo možné určit, zvýšením kvóty 

kterých přímých daní byl tento dopad způsoben. Zvýšení hodnoty kvóty přímých daní 

může být způsobeno zvýšením kvóty firemní důchodové daně, osobní důchodové daně, 

obou těchto daní, ale také snížením kvóty jedné z daní a současným zvýšením kvóty 

druhé daně ve větším rozsahu. Proto je Model 3 zaměřen na rozlišení vlivu meziročních 

změn hodnot kvót osobních (∆PIT) a firemních (∆CIT) důchodových daní. Rovnice 

odhadu má následující podobu: 

TR_HDPit = α + β1 ∆PITit + β2 ∆CITit + β3 ∆Tindit + β4 ∆SCit + δi + εit (30) 
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Tabulka 16: Odhad Modelu 3 
Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 5,230* 0,160 
∆ PIT -1,026* 0,375 
∆ CIT 1,772* 0,339 
∆ Tind 1,018* 0,278 
∆ SC -0,576 0,363 
Upravený R2 0,310 

 
Durbin-Watson test 2,017 

 
Počet pozorování 312 

 
*označuje signifikantní koeficient na 1% hladině statistické významnosti 

Pramen: výpočty autora 

Údaje v Tabulce 16 ukazují, že hlavním determinantem růstu byly firemní 

důchodové daně. Vypočtené hodnoty prezentují existenci pozitivního vlivu změn kvóty 

firemních důchodových daní na tempo růstu HDP již na 1% hladině významnosti. 

Regresní koeficient je vysoký: zvýšení kvóty firemních důchodových daní o 1 procentní 

bod vede ke zvýšení tempa růstu HDP o 1,772 %. Lze usuzovat, že toto souvisí 

s konceptem Lafferovy křivky, kdy snížení sazeb daní (což dokládá analýza 

v Kapitole 3.3) vede ke zvýšení daňového výnosu v důsledku rozšíření realizované 

a vykazované ekonomické činnosti firem.  

Výpočty také ukazují na existenci negativního dopadu zvýšení osobních 

důchodových daní na tempo růstu HDP, což potvrzuje regresní koeficient -1,026. 

Statisticky významným se jeví také pozitivní vliv zvýšení kvóty nepřímých daní. 

Mechanismus možného vlivu přímých a nepřímých daní na HDP byl popsán výše. 

Snížení kvóty sociálního pojištění není statisticky významné ani v tomto odhadu. 

Graf 17 znázorňuje, jak aktuální údaje odpovídají hodnotám odhadu. Přiléhavost 

modelu se po zařazení nových proměnných zvýšila na 31 %. Velikost průřezových 

fixních efektů je možné nalézt v Příloze 12. 
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Graf 17: Odhadnuté hodnoty a reziduální složka Modelu 3  

 
Pramen: výpočty autora 

Odhady se zpožděním mají nižší vypovídací schopnost v porovnání s odhadem 

bez zpoždění. Hodnota upraveného koeficientu determinace se snížila na hodnotu 

cca 20 %, což svědčí o tom, že podobně jako u Modelu 2 je ekonomický růst v případě 

časového zpoždění výrazněji ovlivněn jinými faktory než dopady změn v daňovém 

zatížení.  

Z možných zpožděných variant se na základě informačních kritérií jeví jako 

nejvhodnější odhad se zpožděním 2 roky a rovnice odhadu má následující tvar: 

TR_HDP = 5,011 + 1,024*∆CIT-2 – 0,4710*∆PIT-2 + 0,594*∆Tind-2 – 

0,417*∆SC-2 + δi + εit-2  (31) 

Výsledky opět potvrzují statisticky významný vliv změn firemních důchodových 

daní na tempo růstu HDP na 5% hladině významnosti, ostatní proměnné statisticky 

významné nejsou. Upravený koeficient determinace má hodnotu 0,202, a Durbin-

Watson test (1,880) potvrzuje absenci autokorelace reziduí. Celkově lze tedy 

konstatovat, že zpožděná varianta Modelu 3 nepřinesla žádné významné informace 

oproti nezpožděné specifikaci.  
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4.4.4 Model 4 

Cílem dizertační práce je zkoumat vliv daňové konkurence ekonomický růst, 

proto budou odhady v Modelu 4 zaměřeny na tuto oblast. První možností je rozšíření 

modelu o proměnnou CITNO, která vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou daňové kvóty 

firemních důchodových daní CIT v zemi a průměrem daňových kvót CIT v příslušné 

skupině (nových nebo starých) zemí. Hodnoty proměnné CITNO obsahuje Příloha 13. 

Samotný výpočet řady CITNO byl proveden v následujících krocích. 

• Pro každý rok byla vypočtena průměrná daňová kvóta ve starých (CITAVRold) a 

nových členských zemích (CITAVR new).  

• Byl vypočten rozdíl podle následujících rovnic: 

CITN= CITi - CITAVR new pro i = 1…9 nových členských zemí  (32) 

CITO= CITj - CITAVRold pro j = 1…15 starých členských zemí.        (33) 

• Pro potřeby panelové regrese byla řada CITNO vytvořena sečtením řad CITN 

a CITO. 

Rovnice obsahující kromě proměnných z Modelu 3 i proměnnou CITNO 

vyjadřující vliv daňové konkurence má následující tvar: 

TR_HDPit = α + β1 ∆PITit + β2 ∆CITit + β3 ∆Tindit + β4 ∆SCit + β5 CITNOit + δi 

+ εit   (34) 

Tabulka 17: Odhad Modelu 4  
Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 5,079* 0,154 
∆ PIT -1,172* 0,355 
∆ CIT 5,527* 0,712 
∆ Tind 0,587** 0,272 
∆ SC -0,771** 0,334 
∆CITNO -4,791* 0,810 
Upravený R2 0,384 

 
Durbin-Watson test 1,955 

 
Počet pozorování 312 

 
*označuje signifikantní koeficient na 1% hladině statistické významnosti 

Pramen: výpočty autora 

Výsledky v Tabulce 17 potvrzují významnost proměnné CITNO již na 1% hladině 

statistické významnosti. Koeficient je záporný, což znamená, že snížení kvóty firemních 

důchodových daní vůči průměru v dané části EU, zvyšuje tempo růstu HDP. 
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Za předpokladu chápání daňové konkurence jako snižování efektivního firemního 

daňového zatížení (vůči průměru zemí) z výsledků vyplývá, že daňová konkurence 

pozitivně ovlivňuje tempo růstu HDP. Snížení kvóty firemních důchodových daní o 

1 procentní bod oproti průměru v příslušné skupině zemí (staré nebo nové členské země 

EU) zvyšuje tempo růstu HDP o 4,79 %. Všechny zařazené proměnné jsou v tomto 

modelu statisticky významné na obvyklých hladinách, přičemž po zařazení proměnné 

CITNO je statisticky významný i vliv změn sociálního pojištění, což tento model 

podstatně odlišuje od předchozích variant. Koeficient je záporný, vazba je obdobná jako 

v případě změn osobních důchodových daní. Tento výsledek je logický, protože daňové 

zatížení sociálního pojištění se svými charakteristikami podobá osobním důchodovým 

daním (také snižuje disponibilní důchod a je možná substituce volným časem). 

Znaménka koeficientů ostatních proměnných jsou shodná jako v Modelu 3. Míra vlivu 

je vyšší v případě kvóty osobních a firemních důchodových daní a naopak nižší vliv než 

v Modelu 3 má po zavedení nové proměnné kvóta nepřímých daní. 

Graf 18: Odhadnuté hodnoty a reziduální složka Modelu 4 

 
Pramen: výpočty autora 

Po zařazení proměnné CITNO došlo ke zvýšení vypovídací schopnosti modelu 

(38,4 %), jak ilustruje Graf 18. Rezidua nejsou dle Durbin-Watsonova testu zatížena 

autokorelací. Příloha 14 zachycuje velikost průřezových fixních efektů, které přísluší 

jednotlivým zemím. 
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Vysvětlovanou proměnnou je ekonomický růst, ale nové a staré členské země 

jsou obecně na jiné úrovni ekonomického rozvoje, a proto, společně s procesem 

konvergence, by měly nové země růst vyšším tempem než staré. Při rozšíření modelu 

o kvalitativní proměnné (např. příslušnost ke skupině nových nebo starých zemí, 

uplatňování daňové konkurence), převezmou nově zařazené dummy proměnné tento 

přirozený rozdíl a mohou přispět k zpřesnění modelu a jeho lepší vypovídací schopnosti. 

Nejprve bude model rozšířen o dummy proměnnou AVR, která má rozlišit, zda je 

pro ekonomický růst podstatné, že výše daňové kvóty firemní důchodové daně je nižší 

než průměr v panelu EU 24. Dummy AVR má hodnotu: 

1 v zemi je nižší daňové zatížení CIT než průměr v panelu EU 24, 

0 zemi je vyšší daňové zatížení CIT než průměr v panelu EU 24.  

Model 4 s dummy proměnnou AVR bude vyjádřen rovnicí: 

TR_HDPit = α + β1 ∆PITit + β2 ∆CITit + β3 ∆Tindit + β4 ∆SCit + β5 AVRit+ δi + εit   

   (35) 

Předpokládá se, že pokud bude koeficient kladný, zatížení firemních 

důchodových daní nižší než průměrné podporuje ekonomický růst. Tento předpoklad se 

nepodařilo potvrdit ani vyvrátit, jelikož použití této dummy proměnné v modelu není 

možné z důvodu multikolinearity53 (dummy variable trap). Řešením by bylo rozšířit 

datovou základnu na delší období, bohužel charakter použitých dat to neumožňuje. 

Nové členské země jsou často kritizovány za daňově podbízivou politiku, proto 

bude v další variantě modelu testován vliv daňové konkurence na ekonomický růst 

pomocí dummy NO, která slouží k rozlišení staré a nové země v panelu a nabývá těchto 

hodnot: 

1        stará členská země EU, 

0        nová členská země EU.  

Využití v modelu však není možné z důvodu opětovného výskytu 

multikolinearity. Ve snaze o její odstranění byl model upraven tak, jak uvádí odhad 

v Příloze 15. Dummy proměnná byla nahrazena součinem dummy proměnné NO 

s proměnnou CITAVR (vyjadřuje rozdíl mezi CIT v zemi a průměrem panelu EU 24). 

Po této úpravě již bylo možné odhad provést, avšak z výsledků vyplývá, že skutečnost, 

                                                 
53  Multikolinearita je mnohonásobná provázanost, korelace, závislost např. mezi vysvětlujícími 

proměnnými. 
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zda se jedná o starou či novou členskou zemi nemá ve spojení s diferenciálem daňové 

kvóty firemních důchodových daní vliv na tempo růstu HDP. 

4.4.5 Model 5 

Jedním ze záměrů dizertační práce je zjistit, zda je vliv změn daňového zatížení 

na ekonomický růst významnější v nových či starých členských zemích EU. Proto bylo 

v poslední variantě modelu provedeno rozdělení zemí na dva samostatné panely. Obě 

dílčí specifikace modelu jsou koncipovány shodně a vycházejí z Modelu 3. Proto i tvar 

samotné regresní rovnice je shodný jako rovnice (30). 

Tabulka 18: Odhad Modelu 5 pro panel starých zemí 
Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta C 4,317* 0,205 
∆ PIT -1,278** 0,497 
∆ CIT 2,033* 0,424 
∆ Tind 0,954** 0,457 
∆ SC -0,791 0,511 
Upravený koeficient determinace 0,205 

 
Durbin-Watson test 1,973 

 
Počet pozorování 195 

 
*, ** označuje signifikantní koeficient na 1% (resp. 5%) hladině statistické významnosti 

 Pramen: výpočty autora 

 
Tabulka 19: Odhad Modelu 5 pro panel nových zemí 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 
Konstanta C 6,766* 0,261 
∆ PIT -0,626 0,581 
∆ CIT 1,264** 0,593 
∆ Tind 0,950* 0,364 
∆ SC -0,380 0,563 
Upravený koeficient determinace 0,233 

 
Durbin-Watson test 2,075 

 
Počet pozorování 117 

 
*, ** označuje signifikantní koeficient na 1% (resp. 5%) hladině statistické významnosti  

Pramen: výpočty autora 

Výsledky v Tabulkách 18 a 19 potvrzují, že ve vlivu daňových změn na tempo 

růstu HDP mezi panelem nových a starých členských zemí EU existují značné rozdíly. 

Znaménka koeficientů jsou v obou panelech shodná jako v Modelu 3, což znamená 
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shodný mechanismus vlivu daňových změn na tempo růstu HDP, liší se však statistická 

významnost jednotlivých skupin daní i velikost výsledného efektu.  

V panelu starých členských zemí EU jsou statisticky významné dopady změn 

nepřímých daní a obou druhů důchodových daní, přičemž vliv změn kvóty firemních 

důchodových daní je statisticky i proporčně významnější než vliv kvóty osobních 

důchodových daní a celkově je hlavním determinantem růstu. Z vypočtených hodnot 

vyplývá, že zvýšení kvóty firemních důchodových daní o 1 procentní bod vede 

ke zvýšení tempa růstu HDP o 2,033 %. Hodnota regresního koeficientu osobních 

důchodových daní je -1,278. Z odhadu je patrný také pozitivní vliv zvýšení kvóty 

nepřímých daní na růst HDP, přičemž zvýšení kvóty o 1 procentní vliv způsobí zvýšení 

tempa růstu HDP o 0,954 %.  

V panelu nových členských zemí EU jsou statisticky významné pouze dopady 

změn daní nepřímých a firemních důchodových daní. Regresní koeficient kvóty 

firemních důchodových daní má hodnotu 1,264. Výsledky odhadu také potvrzují 

pozitivní vliv zvýšení kvóty nepřímých daní na růst HDP, přičemž zvýšení kvóty 

o 1 procentní vliv způsobí zvýšení tempa růstu HDP o 0,950 %. Z odhadu rovněž 

vyplývá, že v panelu nových členských zemí nejsou pro tempo růstu HDP významné 

změny kvóty osobních důchodových daní. To souvisí s rozdílným postavením osobních 

důchodových daní v daňovém mixu zemí EU. V nových členských zemích EU je podíl 

osobních důchodových daní na celkových daňových příjmech nižší než ve starých 

členských zemích (Taxation Trends in the European Union, 2010). V žádném z panelů 

se nejeví jako významný vliv změn kvóty sociálního pojištění. 

Z porovnání údajů obou panelů vyplývá, že regresní koeficienty v panelu starých 

členských zemí jsou větší než v panelu nových členských zemí, takže dopad změn daní 

na ekonomický růst je ve starých členských zemích citelnější. To potvrzuje, 

že ekonomický růst v nových členských zemích je významně ovlivněn i jinými faktory 

a změny daňového zatížení nejsou dominantní.  
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Závěr 

Cílem dizertační práce bylo zjistit, zda změny daňového zatížení ve vybraném 

období ovlivnily ekonomický růst v EU. Hlavní cíl práce byl doplněn několika otázkami 

vytýčenými v úvodu, na něž byly v dizertační práci nalezeny odpovědi.  

Za účelem splnění cíle byla dizertační práce rozdělena kromě úvodu a závěru 

do čtyř kapitol. První kapitola dizertační práce byla zaměřena na vytvoření dostatečné 

teoretické základny nutné pro následující kapitoly věnované empirickému zkoumání 

aktuálních trendů daňové problematiky v EU. Byly zde definovány základní pojmy 

z oblasti zdanění a daňové politiky a shrnula klíčové vlivy daní na ekonomiku. Ve druhé 

kapitole byly zkoumány teoretické aspekty daňové konkurence. Výsledkem je definice 

pojmu daňová konkurence a kritická analýza literatury jak domácích, tak zahraničních 

autorů. Nalezení rozdílů v daňovém zatížení zemí EU a jeho vývoji byla věnována třetí 

kapitola. K naplnění tohoto záměru bylo nutné definovat způsoby měření daňového 

zatížení, provést jeho analýzu, prozkoumat a shrnout vztah EU k daňové konkurenci 

a harmonizaci. Závěry týkající se daňového zatížení byly následně využity ve čtvrté 

kapitole. Jejím cílem bylo pomocí panelové regrese s fixními efekty zkoumat vliv změn 

daňového zatížení na ekonomický růst v EU. Předmětem výzkumu byl panel 24 zemí 

EU v letech 1995-2008. V modelu 1 byl zkoumán vliv změn celkového daňového 

zatížení na ekonomický růst, následně bylo v Modelu 2 testováno, jak ekonomický růst 

ovlivnily změny dílčích daňových kvót. Pomocí třetího modelu byl analyzován dopad 

změn osobních a firemních důchodových daní na růst. Model 4 byl specifikován tak, 

aby bylo možné zjistit, zda a jak ekonomický růst ovlivňuje daňová konkurence. Cílem 

odhadů v Modelu 5 bylo nalézt rozdíly v dopadech daňových změn na ekonomický růst 

mezi starými a novými členskými zeměmi EU.  

V dalším textu budou sumarizovány klíčové závěry výzkumu tak, aby byly 

zodpovězeny otázky definované v úvodu dizertační práce.  

• Jak přistupuje EU k rozdílům v daňovém zatížení v zemích EU?  

Analýza ukázala, že podstatným aspektem při posuzování rozdílů a výše 

daňového zatížení je volba srovnávacího ukazatele. Daňové zatížení je trvale vyšší 

ve skupině starých zemí. Rozdíl v celkovém daňovém zatížení mezi daňovými kvótami 

starých a nových členských zemí EU se ve sledovaném období pohyboval v rozmezí 

4,7 procentního bodu (v roce 1995) až 8,6 procentního bodu (v roce 2000). 
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V posledních letech mají daňové kvóty obou skupin zemí tendenci se sbližovat (rozdíl 

v roce 2008 činil 5,6 procentního bodu). V celé EU však dochází ke změně struktury 

daňového zatížení. Z porovnání průměrných údajů z let 1995 a 2008 vyplývá, že došlo 

k přesunu daňové zátěže z přímých daní a sociálního pojištění na daně nepřímé. 

Při porovnání daňového zatížení podle ekonomických funkcí lze konstatovat, že nové 

členské země EU mají nižší implicitní daňové zatížení ve všech sledovaných 

ekonomických činnostech než staré členské země EU. V obou skupinách je nejvyšší 

implicitní zdanění uvaleno na práci, nejmenší rozdíly mezi starými a novými členskými 

zeměmi EU jsou v oblasti zdanění spotřeby, naopak zdanění kapitálu se vyznačuje 

signifikantními rozdíly a zůstává nadále významným prvkem daňové konkurence mezi 

členskými zeměmi. 

Je nutno poukázat také na diference mezi velikostí efektivního a nominálního 

daňového zatížení jsou v EU, které jsou velmi významné. Země, které mají nižší 

nominální zdanění, často uplatňují širší daňový základ a méně příznivou politiku slev 

a odpočtů a výsledkem může být vyšší efektivní zdanění. Například v oblasti firemního 

zdanění je největší rozdíl v Lotyšsku, kde je implicitní sazba firemního zdanění 

o 22,3 procentního bodu vyšší než sazba nominální, naopak ve Francii je sazba 

implicitní firemní důchodové daně o 25,7 procentního bodu nižší než sazba nominální. 

Pro mezinárodní srovnávání daňového zatížení jsou proto vhodnější efektivní daňové 

sazby.  

Přístup EU k rozdílům v daňovém zatížení se liší podle toho, jak která skupina 

daní ovlivňuje existenci jednotného trhu. Proto se harmonizace týká zejména DPH, dále 

spotřebních a ekologických daní. Je však nutné konstatovat, že přes zdánlivě ukončený 

harmonizační proces zůstává i v oblasti DPH zachována jistá míra konkurence a  chrany 

místního trhu jednotlivých členských zemí. Hlavním důvodem je systém výjimek, které 

si vyjednaly některé členské země pro skupiny zboží nebo určitá teritoria. 

Harmonizace přímých daní je dosud minimální. Osobní důchodové daně 

zůstávají v kompetenci národních vlád, stejně jako systémy sociálního pojištění. EU má 

snahu harmonizovat firemní důchodové daně, aby napomáhaly volnému pohybu 

kapitálu a nezpůsobovaly škodlivou daňovou konkurenci mezi jednotlivými zeměmi.  

Členské země EU se ale nechtějí vzdát své fiskální suverenity, a tak proces harmonizace 

stagnuje. Majetkové daně upravují pouze směrnice o správě těchto daní.  
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• Jak je definována daňová konkurence? 

V důsledku odlišností v přístupech autorů k daňové konkurenci bylo vhodné 

stanovit pro potřeby dizertační práce vlastní definici daňové konkurence. Daňová 

konkurence je tedy chápána jako proces snižování efektivního daňového zatížení 

s cílem přimět investory a majitele výrobních faktorů k alokaci jejich daňových základů 

v dané zemi za předpokladu respektování shodných podmínek pro všechny subjekty. 

• Přispívá snížení daňového zatížení k rychlejšímu ekonomickému růstu? 

Z odhadu v Modelu 1 vyplývá, že ve sledovaném období let 1995-2008 v EU 

mezi proměnnými existovala negativní závislost. Snížení celkové daňové kvóty 

o 1 procentní bod vedlo ke zvýšení tempa růstu HDP o 0,128 % ve stejném roce. Mezi 

příčiny tohoto vývoje lze zařadit především působení substitučního a důchodového 

efektu daní.  

• Které daně či skupiny daní mají vliv na změny tempa ekonomického růstu 

a které nikoliv? 

Z výsledků empirických odhadů vyplývá, že meziroční zvýšení kvóty přímých 

daní o 1 procentní bod snížilo v EU tempo růstu HDP o 0,587 %. Statisticky významný 

byl také pozitivní vliv změn kvóty nepřímých daní. Dopad změn kvóty nepřímých daní 

byl větší než v případě změn kvóty přímých daní (+0,892 %). Změny kvóty sociálního 

pojištění byly statisticky nevýznamné. 

 Při podrobnějším zkoumání vlivu přímých daní bylo zjištěno, že hlavním 

determinantem ekonomického růstu byly firemní důchodové daně. Regresní koeficient 

prokázal vysoce pozitivní dopad zvýšení kvóty firemních důchodových daní na tempo 

růstu HDP (zvýšení kvóty o 1 procentní bod se projevilo růstem HDP o 1,772 %). 

Naopak byl zjištěn negativní vliv nárůstu kvóty osobních důchodových daní na tempo 

růstu HDP (regresní koeficient měl hodnotu -1,026).  

Překvapivě pozitivní dopad růstu kvóty firemních důchodových daní lze 

vysvětlit tak, že vlády sice snižují nominální sazby firemních důchodových daní, ale 

omezují systémy úlev a výjimek. Rozšiřují tak daňové základy, v důsledku čehož 

neklesají daňové příjmy. Daňové zatížení je také významným faktorem při investičním 

rozhodování firem a snižování nominálních sazeb vede k rozšiřování realizované 

a vykazované ekonomické činnosti firem. 
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Vysvětlení negativního vlivu nárůstu daňové kvóty osobních důchodových daní 

na ekonomický růst lze hledat ve skutečnosti, že vyšší daňové zatížení demotivuje 

od práce a v souvislosti s existujícími systémy sociální podpory vede k poklesu 

ekonomického růstu.  

• Ovlivňuje daňová konkurence spojená se snižováním daňového zatížení 

firemních důchodových daní pozitivně ekonomický růst? 

Za předpokladu chápání daňové konkurence jako snižování efektivního 

firemního daňového zatížení z výsledků Modelu 4 vyplývá, že daňová konkurence 

ve sledovaném období pozitivně ovlivnila ekonomický růst. Snížení kvóty firemních 

důchodových daní o 1 procentní bod oproti průměru v příslušné skupině zemí (staré 

nebo nové členské země EU) způsobilo zvýšení tempa růstu HDP o 4,79 %.  

Ačkoli jsou nové členské země často kritizovány za svou daňově příznivou 

politiku, neprokázalo se, že by příslušnost ke skupině starých nebo nových členských 

zemí EU měla statisticky významný vliv na tempo růstu HDP v souvislosti 

se snižováním kvóty firemních důchodových daní. 

• Je vliv změn daňového zatížení na ekonomický růst významnější v nových nebo 

starých členských zemích EU? 

Výsledky odhadů potvrdily, že vliv daňových změn na tempo růstu HDP 

je rozdílný v nových a starých členských zemích EU.  Regresní koeficienty mají v obou 

skupinách shodná znaménka, ale liší se statistickou významností jednotlivých daní 

i velikostí vlivu. Hodnoty regresních koeficientů byly v panelu nových členských zemí 

EU menší než v panelu starých členských zemí EU. Ve starých členských zemích bylo 

zjištěno, že ekonomický růst ovlivňuje pozitivně snížení kvóty nepřímých daní 

a firemních důchodových daní, vliv osobních důchodových daní na tempo růstu HDP 

je negativní. Vliv snížení firemních důchodových daní byl statisticky i proporčně 

významnější než vliv osobních důchodových daní a celkově byl hlavním determinantem 

růstu. V nových členských zemích EU se potvrdily jako statisticky významné pouze 

vlivy změn kvóty nepřímých daní a firemních důchodových daní. V žádném z panelů 

nebyly statisticky významné dopady změn kvóty sociálního pojištění na ekonomický 

růst.  

Na základě výsledků odhadů lze konstatovat, že ekonomický růst ve starých 

členských zemích EU reagoval na změny daňového zatížení citelněji než v nových 
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členských zemích EU. To potvrzuje, že ekonomický růst nových členských zemí 

je významně ovlivněn i jinými faktory a změny daňového zatížení pro jeho vývoj 

dominantní nejsou.  

Z výše uvedených závěrů vyplývá, že změny daňového zatížení a daňová 

konkurence ovlivňovaly v EU v letech 1995-2008 ekonomický růst, a to v její staré 

i nové části. Ačkoliv ekonomický růst každé země je v realitě ovlivňován mnohem více 

faktory než pouze daňovým zatížením a jeho změnami, hodnoty upraveného koeficientu 

determinace odhadnutých modelů se podle podrobnosti specifikace modelu pohybovaly 

v rozpětí 20 % až 38 %. Jelikož všechny modely navíc splnily diagnostické testy a jsou 

tak ekonometricky robustní, lze odhadnuté výsledky považovat za relevantní 

s dostatečnou vypovídací schopností.  

  Práce byla vypracována ve shodě s metodologickou koncepcí neokeynesiánské 

ekonomie, která tvrdí, že ekonometrický model může posloužit pouze pro odhalení 

vazeb mezi proměnnými, ale jeho závěry nejsou potvrzením či vyvrácením platnosti 

ekonomické teorie, a proto nelze z výsledků modelu vyvozovat doporučení 

pro hospodářskou politiku. 

Zpracování dizertační práce poskytlo řadu námětů pro navazující výzkum, jenž 

by mohl rozšířit, doplnit, zpřesnit, potvrdit či vyvrátit současné výsledky a závěry. 

Dynamicky se vyvíjející struktura a velikost daňového zatížení v EU umožňuje změnit 

např. strukturu zemí v panelech podle hlavního daňového zdroje nebo výše daňové 

kvóty.  V rámci sledování vlivu daňové konkurence a změn daňového zatížení by bylo 

možné zaměřit výzkum na zkoumání dopadů na zaměstnanost, velikost úspor, příliv 

zahraničních investic či změnu exportní konkurenceschopnosti země. Z hlediska 

použitých metod by v případě dostupnosti delších časových řad mohla být využita 

panelová kointegrační analýza. To by umožnilo odhalit případné dlouhodobé 

rovnovážné vazby mezi zkoumanými proměnnými. 
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1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200 
2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

2100 Zaměstnanci 
2200 Zaměstnavatelé 
2300 Samostatně výdělečná osoba nebo osoba nezaměstnaná 
2400 Nezařaditelné do 2100, 2200 a 2300 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 
4000 Daně majetkové 

4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 
4200 Pravidelné daně z čistého jmění 
4300 Daně z pozůstalostí, dědické a darovací 
4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 
4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 
4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 
5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží 
5110 Daně všeobecné 
5120 Daně ze specifických zboží a služeb 
5130 Nezařaditelné do skupin 5110 až 5120 
5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání určitých 

činností 
5210 Pravidelné daně 
5220 Nepravidelné daně 
5300 Nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 
6100 Placené výhradně podniky 
6200 Placené jinými subjekty než podniky, nebo neidentifikovatelné 

Pramen: OECD 

  



 

Příloha 2: Klasifikace daní podle metodiky ESA 95 
D.2 Daně z výroby a dovozu 
D.21 Daně z produktů 
D.211 Daně typu DPH (DPH) 
D.212 Daně z dovozu a dovozní cla mimo DPH 
D.2121 Dovozní cla 
D.2122 Daně z dovozu bez DPH a dovozních cel 
D.2122A Poplatky z dovážených zemědělských produktů 
D.2122B Peněžní vyrovnávací dávky uvalené na dovoz 
D.2122C Spotřební daně 
D.2122D Všeobecné daně z prodeje placené z dovozu zboží 
D.2122E Daně ze specifických služeb 
D.214 Daně z produktů bez DPH a dovozních daní 
D.214A Spotřební daně 
D.214B Daně vybírané pomocí kolků a nálepek 
D.214C Daně z finančních a kapitálových transakcí 
D.214D Poplatky při registraci aut 
D.214E Poplatky ze zábavních činností 
D.214F Daně z loterií, her a sázek 
D.214G Daně z pojistného 
D.214H Ostatní daně na specifické služby 
D.214I Všeobecné daně z prodejů nebo obratu (kromě daní typu DPH 
D.214J Zisky fiskálních monopolů 
D.214K Vývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané při vývozu 
D.29 Ostatní daně z výroby 
D.29A Daně z vlastnictví nebo užívání půdy, budov nebo ostatních staveb 
D.29B Daně z užívání fixních aktiv za účelem výroby 
D.29C Daně z pracovní síly a z objemu mezd 
D.29D Daně z mezinárodních transakcí 
D.29E Daně za účelem získání licencí k podnikání nebo profesní licence 
D.29F Daně za znečištění 
D.29G Neuhrazená DPH (systém plošného uplatňování sazby) 
D.29H Ostatní daně z výroby jinde nezařazené 
D.5 Běžné daně z důchodu, jmění a jiné 
D.51 Daně z důchodu 
D.51A Daně z příjmů jednotlivce nebo domácností 
D.51B Daně z příjmů nebo zisků společností 
D.51C Daně ze zisků z držby 
D.51C1 Daně ze zisků z držby platné pro jednotlivce nebo domácnosti 
D.51C2 Daně ze zisků z držby platné pro společnosti 
D.51C3 Ostatní daně ze zisků z držby 
D.51D Daně z výher z loterií nebo sázek 
D.51E Ostatní daně z příjmů jinde nezařazené 
D.59 Ostatní běžné daně 
D.59A Běžné daně z kapitálu 
D.59B Daně na hlavu 
D.59C Daně na výdaje placené podle celkových výdajů osob nebo domácností 
D.59D Platby domácností ze získání licence 
D.59E Daně z mezinárodních transakcí 



 

D.59F Ostatní běžné daně jinde nezařazené 
D.9 Kapitálové transfery 
D.91 Kapitálové daně 
D.91A Daně z kapitálových převodů 
D.91B Daně z kapitálu 
D.91C Ostatní kapitálové daně z majetku 
D.6 Sociální příspěvky a dávky 
D.61 Sociální příspěvky a dávky 
D.611 Skutečné sociální příspěvky 
D.6111 Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 
D.61111 Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 
D.61112 Dobrovolné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 
D.6112 Skutečné sociální příspěvky zaměstnanců 
D.61121 Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců 
D.61122 Dobrovolné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců 
D.6113 Skutečné sociální příspěvky OSVČ a nezaměstnaných 
D.61131 Povinné skutečné sociální příspěvky OSVČ a nezaměstnaných 
D.61132 Dobrovolné skutečné sociální příspěvky OSVČ a nezaměstnaných 
D.612 Imputované sociální příspěvky 

Pramen: Taxation Trends in the European Union (2010) 

  



 

Příloha 3: Definice výpočtu implicitních daní 
Implicitní da ňová sazba na práci 

čitatel D.51A Daně z příjmů jednotlivce nebo domácností 

 D.51C1 
Daně ze zisků z držby platné pro jednotlivce nebo 
domácnosti 

 D.29C Daně z pracovní síly a z objemu mezd 
 D.61111 Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 
 D.61121 Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců 
jmenovatel D.1 Náhrady zaměstnancům 
 D.29C Daně z pracovní síly a z objemu mezd 

Implicitní da ňová sazba na kapitál 
čitatel D.51A Daně z příjmů jednotlivce nebo domácností 

 D.51C1 
Daně ze zisků z držby platné pro jednotlivce nebo 
domácnosti 

 D.51B Daně z příjmů nebo zisků společností 
 D.51C2 Daně ze zisků z držby platné pro společnosti 
 D.51C3 Ostatní daně ze zisků z držby 
 D.51D Daně z výher z loterií nebo sázek 
 D.51E Ostatní daně z příjmů jinde nezařazené 

 D.61131 
Povinné skutečné sociální příspěvky OSVČ 
a nezaměstnaných 

 D.214B Daně vybírané pomocí kolků a nálepek 
 D.214C Daně z finančních a kapitálových transakcí 

 D.214K 
Vývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané 
při vývozu 

 D.29A 
Daně z vlastnictví nebo užívání půdy, budov nebo 
ostatních staveb 

 D.29B Daně z užívání fixních aktiv za účelem výroby 

 D.29E 
Daně za účelem získání licencí k podnikání nebo 
profesní licence 

 D.51A Ostatní daně z výroby jinde nezařazené 
 D.51C1 Běžné daně z kapitálu 
 D.51B Ostatní běžné daně jinde nezařazené 
 D.51C2 Kapitálové daně 

jmenovatel  B.2n_S11-12  
čistý provozní přebytek nefinančních podniků 
a finančních institucí 

  B.2n_S14-15 
čistý provozní přebytek domácností, OSVČ 
a neziskových institucí  

  B.3n_S14  smíšený důchod OSVČ 

 
 D.41_S11-12 
rec 

úroky obdržené nefinančními a finančními institucemi 

 
D.41_S11-12 
pay  

úroky placené nefinančními a finančními institucemi 

 
 D.44_S11-12 
rec 

důchod z vlastnictví přisouzený držitelům pojistek 
z investování technických pojistných rezerv 
od pojišťoven obdržený finančními a nefinančními 
institucemi 



 

 
D.44_S11-12 
pay 

důchod z vlastnictví přisouzený držitelům pojistek 
z investování technických pojistných rezerv 
od pojišťoven placený finančními a nefinančními 
institucemi 

 
D.45_S11-12 
rec 

tzv. pachtovné obdržené nefinančními podniky 
a institucemi 

 
D.45_S11-12 
pay 

tzv. pachtovné placené nefinančními podniky 
a institucemi 

 
D.42_S11-12 
rec 

dividendy, podíly na zisku obdržené nefinančními 
podniky a institucemi 

 
D.42_S11-12 
pay 

dividendy, podíly na zisku placené nefinančními 
podniky a institucemi 

 D.42_S13 rec  
dividendy, podíly na zisku obdržené vládními 
institucemi 

 D.42_S2 rec  dividendy, podíly na zisku obdržené nerezidenty 

 
D.41_S14-S15 
rec 

úroky obdržené domácnostmi, OSVČ a neziskovými 
institucemi  

 
D.41_S14-S15 
pay 

úroky placené domácnostmi, OSVČ a neziskovými 
institucemi  

 
D.45_S14-S15 
rec 

tzv. pachtovné obdržené domácnostmi, OSVČ 
a neziskovými institucemi  

 
D.45_S14-S15 
pay 

tzv. pachtovné placené domácnostmi, OSVČ 
a neziskovými institucemi  

 
D.42_S14-15 
rec  

dividendy, podíly na zisku obdržené domácnostmi, 
OSVČ a neziskovými institucemi  

 
 D.44_S14-15 
rec  

dividendy, podíly na zisku obdržené domácnostmi, 
OSVČ a neziskovými institucemi  

Implicitní da ňová sazba na spotřebu 
čitatel D.211 Daně typu daně z přidané hodnoty (DPH) 
 D.212 Daně z dovozu a dovozní cla mimo DPH 
 D.214B Daně vybírané pomocí kolků a nálepek 
 D.214C Daně z finančních a kapitálových transakcí 

 D.214K 
Vývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané 
při vývozu 

 D.29D Daně z mezinárodních transakcí 
 D.29F Daně za znečištění 

 D.29G 
Neuhrazená DPH (systém plošného uplatňování 
sazby) 

jmenovatel P31_S14dom 
Výdaje na konečnou spotřebu domácností v 
ekonomice 

Vymezení jednotlivých položek vychází z Klasifikace daní podle metodiky ESA 95 v Příloze 2. 

Pramen: úprava autora podle Taxation Trends in the European Union (2010) a klasifikace ESA 95 



 

Příloha 4: Proces rozšiřování EU 

 
Pramen: úprava autora podle http://www.georgehernandez.com/h/aaBlog/2004/media/05-

01_MapHistoryOfEUIntegration.jpg. 

  

 
1957- zakládající členové: 
Francie, Německo, Itálie, Belgie, 
Lucembursko, Nizozemsko 

 
1973- Velká Británie, Irsko, 
Dánsko 
 

     1981- Řecko 
 
     1986- Španělsko, Portugalsko 
 
     1995- Rakousko, Švédsko, Finsko 
 

2004- Česká republika, Slovensko, 
Slovinsko, Polsko, Maďarsko, 
Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, 
Malta 

    
     2007- Bulharsko, Rumunsko 
 
 
 



 

Příloha 5: Daňová ustanovení ve Smlouvě o založení EHS 

Článek 95 (čl. 90 SES, nynější čl. 110 Smlouvy o fungování EU) 

Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států 

jakémukoliv vyššímu vnitrostátnímu zdanění, než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo 

podrobeny podobné výrobky domácí. 

Členské státy nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu 

zdanění, které by poskytovalo nepřímou ochranu jiných výrobků. 

Článek 96 (čl. 91 SES, nynější čl. 111 Smlouvy o fungování EU) 

Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některého členského státu, nesmí být 

navrácení vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým byly výrobky přímo 

nebo nepřímo podrobeny. 

Článek 97 

Členské státy, jež vybírají daň z obratu podle kumulativního systému v několika 

fázích, mohou u vnitrostátních daní na dovezené výrobky nebo u navrácení daní 

poskytovaných za vyvezené výrobky stanovit průměrné sazby pro určité výrobky nebo 

skupiny výrobků za předpokladu, že tím nebudou porušeny zásady stanovené v článcích 

95 a 96. 

Pokud tyto průměrné sazby nejsou v souladu s výše uvedenými zásadami, vydá 

Komise potřebné směrnice nebo rozhodnutí určená tomuto státu. 

Článek 98 (čl. 92 SES, nynější čl. 112 Smlouvy o fungování EU) 

Osvobození od daně a navrácení daní při vývozu do jiných členských států 

s výjimkou daně z obratu, spotřebních a ostatních nepřímých daní, jakož i vyrovnávací 

poplatky při dovozu z členských států jsou přípustné pouze tehdy, pokud zamýšlená 

opatření na omezenou dobu předem schválila Rada na návrh Komise kvalifikovanou 

většinou. 

SES …Smlouva o založení ES (Amsterdamská verze) 

Pramen: Široký (2010), s. 318 

  



 

Příloha 6: Rozdíl ve výši SDK a jejích složek ve starých a nových zemích EU 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

SDK EU 15 39,3 40,1 40,5 40,6 40,9 41 40,2 39,7 39,5 39,5 39,9 40,1 40,1 39,8 

SDK EU 12 34,6 33,5 33,6 33,1 32,9 32,4 32 32,1 32,4 32,5 33,1 33,2 34,4 34,2 

rozdíl 4,7 6,6 6,9 7,5 8 8,6 8,2 7,6 7,1 7 6,8 6,9 5,7 5,6 

Tdir EU 15 14,3 14,7 15 15,2 15,2 15,5 15 14,6 14,3 14,3 14,7 14,7 14,8 14,6 

Tdir EU 12 9,3 8,8 9 9 8,9 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 8,5 9,3 9,2 

rozdíl 5 5,9 6 6,2 6,3 7,2 6,8 6,3 6 6,1 6,5 6,2 5,5 5,4 

Tind EU 15 13,8 13,9 14,2 14,5 14,8 14,4 14,1 14 14,1 14,1 14,2 14,3 14,1 13,9 

Tind EU 12 14 13,6 13,5 13,4 13,4 13,2 12,9 13 13,5 14 14,4 14,3 14,5 14,3 

rozdíl -0,2 0,3 0,7 1,1 1,4 1,2 1,2 1 0,6 0,1 -0,2 0 -0,4 -0,4 

SC EU 15 11,6 11,8 11,7 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5 11,4 11,4 11,2 11,2 11,3 

SC EU 12 11,7 11,3 11,3 11,3 11,5 11,3 11,1 11,1 11 10,9 10,9 10,6 10,6 10,7 

rozdíl -0,1 0,5 0,4 0,1 -0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 

Všechny údaje jsou vyjádřeny v % HDP 

Rozdíl…rozdíl velikosti složené daňové kvóty SDK a jejích složek (Tdir – přímé daně, Tind – nepřímé 

daně, SC – sociální pojištění) ve starých (EU 15) a nových (EU 12) zemích EU 

Pramen: výpočty autora podle dat z Taxation Trends in the European Union (2010) 

  



 

Příloha 7: Vývoj složené daňové kvóty v EU (1995-2008) 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ∆SDK 

BE 43,8 44,3 44,8 45,4 45,3 45,0 45,0 45,1 44,6 44,7 44,7 44,3 43,9 44,3 0,5 

BG 
   

31,2 30,6 32,5 30,9 29,6 32,2 33,1 34,0 33,2 34,2 33,3 
 

CZ 36,2 34,7 35,0 33,3 34,0 33,8 34,0 34,8 35,7 37,4 37,1 36,7 37,2 36,1 0,0 

DK 48,8 49,2 48,9 49,3 50,1 49,4 48,5 47,9 48,0 49,0 50,8 49,6 49,0 48,2 -0,6 

DE 39,8 40,7 40,7 40,9 41,7 41,9 40,0 39,5 39,6 38,7 38,8 39,2 39,4 39,3 -0,5 

EE 36,3 34,3 34,3 34,0 32,5 31,0 30,2 31,0 30,8 30,6 30,6 31,1 32,3 32,2 -4,1 

IE 33,1 33,1 32,4 31,7 31,9 31,6 29,8 28,5 29,0 30,3 30,8 32,3 31,4 29,3 -3,8 

EL 29,1 29,4 30,6 32,5 33,3 34,6 33,2 33,7 32,1 31,2 31,8 31,7 32,4 32,6 3,5 

ES 32,7 33,1 33,2 33,0 33,6 33,9 33,5 33,9 33,9 34,5 35,6 36,4 37,1 33,1 0,4 

FR 42,7 43,9 44,1 44,0 44,9 44,1 43,8 43,1 42,9 43,2 43,6 43,9 43,2 42,8 0,1 

IT 40,1 41,8 43,7 42,5 42,5 41,8 41,5 40,9 41,3 40,6 40,4 42,0 43,1 42,8 2,7 

CY 26,7 26,2 25,6 27,7 28,0 30,0 30,9 31,2 33,0 33,4 35,5 36,5 40,9 39,2 12,5 

LV 33,2 30,8 32,1 33,7 32,0 29,5 28,5 28,3 28,5 28,5 29,0 30,4 30,5 28,9 -4,3 

LT 27,5 27,1 30,6 31,7 31,7 30,1 28,6 28,4 28,1 28,3 28,5 29,4 29,7 30,3 2,7 

LU 37,1 37,6 39,3 39,4 38,3 39,1 39,8 39,3 38,1 37,3 37,6 35,6 35,7 35,6 -1,5 

HU 40,8 39,3 37,8 37,6 38,2 39,0 38,2 37,8 37,9 37,4 37,5 37,2 39,8 40,4 -0,4 

MT 26,8 25,4 27,5 25,6 27,3 28,2 30,4 31,5 31,4 32,9 33,9 33,7 34,6 34,5 7,7 

NL 40,2 40,2 39,7 39,4 40,4 39,9 38,3 37,7 37,4 37,5 37,6 39,0 38,9 39,1 -1,1 

AT 41,4 42,9 44,4 44,4 44,0 43,2 45,3 43,9 43,8 43,4 42,3 41,9 42,2 42,8 1,4 

PL 37,1 37,2 36,5 35,4 34,9 32,6 32,2 32,7 32,2 31,5 32,8 33,8 34,8 34,3 -2,8 

PT 32,1 32,9 33,0 33,2 34,1 34,3 33,9 34,7 34,8 34,1 35,1 35,9 36,8 36,7 4,6 

RO 29,1 27,0 26,6 28,7 31,0 30,2 28,6 28,1 27,7 27,2 27,8 28,5 29,0 28,0 -1,1 

SI 39,2 38,1 37,0 37,8 38,2 37,5 37,7 38,0 38,2 38,3 38,6 38,3 37,8 37,3 -1,9 

SK 40,3 39,4 37,3 36,8 35,4 34,1 33,1 33,1 32,9 31,5 31,3 29,2 29,3 29,1 -11,2 

FI 45,7 47,0 46,3 46,1 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,5 44,0 43,5 43,0 43,1 -2,6 

SE 47,9 50,4 50,9 51,5 51,8 51,8 49,9 47,9 48,3 48,7 49,5 49,0 48,3 47,1 -0,8 

UK 34,7 34,4 34,8 35,9 36,2 36,7 36,4 34,9 34,7 35,1 36,0 36,8 36,5 37,3 2,7 
∆SDK…rozdíl ve výši složené daňové kvóty mezi rokem 1995 a 2008 

Pramen: Taxation Trends in the European Union (2010) 

  



 

Příloha 8: Sazby DPH v EU k 1. 1. 2011 

Členský stát 
Super 

snížená 
sazba 

Snížená 
sazba 

Základní 
sazba 

Mezisazba 

Belgie 
 

6 / 12 21 12 
Bulharsko 

 
7 20 

 
Česká Republika 

 
10 20 

 
Dánsko 

  
25 

 
Estonsko 

 
9 20 

 
Finsko 

 
9 / 13 23 

 
Francie 2,1 5,5 19,6 

 
Irsko 4,8 13,5 21 13,5 
Itálie 4 10 20 

 
Kypr 

 
5 / 8 15 

 
Litva 

 
5 / 9 21 

 
Lotyšsko 

 
12 22 

 
Lucembursko 3 6 / 12 15 12 
Maďarsko 

 
5 / 18 25 

 
Malta 

 
5 18 

 
Německo 

 
7 19 

 
Nizozemí 

 
6 19 

 
Polsko 

 
5 / 8 23 

 
Portugalsko 

 
6 / 13 23 13 

Rakousko 
 

10 20 12 
Rumunsko 

 
5 / 9 24 

 
Řecko 

 
6,5 / 13 23 

 
Slovensko 

 
10 20 

 
Slovinsko 

 
8,5 20 

 
Španělsko 4 8 18 

 
Švédsko 

 
6 / 12 25 

 
Velká Británie 

 
5 20 

 
Pramen: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union (2011), s. 3. 

  



 

Příloha 9: Průřezové fixní efekty jednotlivých zemí v Modelu 1 
Země  Efekt Země  Efekt 

BE -1.833094 LT  3.000370 
CY -1.201519 LU  1.927010 
CZ -0.438932 LV  3.797622 
DE -1.726051 NL -0.607363 
DK -1.763804 AT -1.900309 
EE  3.624608 SE -1.339543 
EL  0.395592 SI  0.787557 
ES -0.278432 SK  2.673699 
FR -1.967840 PL  1.107616 
HU  0.497637 PT -1.389386 
IE  1.054464 UK -1.215256 
IT -2.591600 FI -0.613047 
Pramen: výpočty autora 

  



 

Příloha 10: Průřezové fixní efekty jednotlivých zemí v Modelu 2 
Země  Efekt Země  Efekt 

BE -1.846541 LT  3.145820 
CY -1.293677 LU  1.971544 
CZ -0.252567 LV  3.617997 
DE -1.854191 NL -0.706193 
DK -1.748777 AT -1.913393 
EE  3.635400 SE -1.447392 
EL  0.638189 SI  0.632515 
ES -0.233474 SK  2.586529 
FR -2.098497 PL  1.139408 
HU  0.481141 PT -1.235177 
IE  1.166238 UK -1.116394 
IT -2.557580 FI -0.710928 
Pramen: výpočty autora 

 
  



 

Příloha 11: Průřezové fixní efekty jednotlivých zemí v Modelu 2 se zpožděním 1rok 
Země  Efekt Země  Efekt 

BE -1.793207 LT  3.194086 
CY -0.971491 LU  2.197089 
CZ -0.364677 LV  3.668805 
DE -1.785127 NL -0.780733 
DK -1.897091 AT -1.881772 
EE  3.467276 SE -1.350131 
EL  0.904603 SI  0.553828 
ES -0.305088 SK  2.294124 
FR -2.054949 PL  0.915532 
HU  0.738945 PT -1.173095 
IE  0.855234 UK -1.119865 
IT -2.622901 FI -0.689396 
Pramen: výpočty autora 

 
  



 

Příloha 12: Průřezové fixní efekty jednotlivých zemí v Modelu 3  
Země  Efekt Země  Efekt 

BE -1.948388 LT  3.200630 
CY -1.423191 LU  2.138188 
CZ -0.227444 LV  3.682927 
DE -1.796533 NL -0.749096 
DK -1.950838 AT -1.791491 
EE  3.509951 SE -1.731864 
EL  0.877697 SI  0.502425 
ES -0.258385 SK  2.787117 
FR -1.841710 PL  0.834877 
HU  0.613668 PT -1.243635 
IE  0.988456 UK -0.957911 
IT -2.344397 FI -0.871054 
Pramen: výpočty autora 

 
 
 
  



 

Příloha 13: Hodnoty proměnné CITNO v procentních bodech 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CITnoBE -0,36 -0,09 -0,16 0,34 0,16 0,03 0,10 0,08 0,09 0,25 0,19 0,31 0,04 0,13 

CITnoCZ 1,88 0,60 0,84 0,34 0,75 0,31 1,07 1,33 1,80 1,83 1,42 1,54 1,56 1,23 

CITnoDK -0,38 -0,24 -0,32 -0,02 -0,69 0,09 -0,23 -0,08 0,14 0,32 0,88 1,09 0,35 0,21 

CITnoDE -1,82 -1,59 -1,73 -1,70 -1,58 -1,51 -2,45 -2,38 -2,03 -1,91 -1,96 -1,90 -2,07 -2,11 

CITnoEE -0,28 -1,19 -1,24 -0,61 -1,12 -2,29 -2,34 -1,85 -1,19 -1,18 -1,62 -1,76 -1,76 -1,55 

CITnoIE 0,05 0,35 0,20 0,32 0,79 0,61 0,60 0,78 1,02 0,83 0,47 0,69 0,10 -0,34 

CITnoEL -0,37 -0,74 -0,70 -0,24 0,08 0,97 0,35 0,42 0,13 0,14 0,23 -0,56 -0,91 -0,75 

CITnoES -0,83 -0,74 -0,29 -0,49 -0,15 -0,04 -0,15 0,30 0,36 0,62 0,87 0,95 1,32 -0,32 

CITnoFR -0,93 -0,70 -0,71 -0,70 -0,41 -0,38 0,03 -0,41 -0,64 -0,50 -0,74 -0,37 -0,50 -0,42 

CITnoIT 0,63 1,00 1,12 -0,55 -0,25 -0,73 0,22 -0,28 -0,43 -0,46 -0,71 -0,32 -0,16 -0,05 

CITnoCY 1,26 1,65 1,38 1,85 2,88 2,99 3,19 3,04 1,53 0,85 1,59 2,21 3,33 3,85 

CITnoLV -0,89 -0,92 -0,83 -0,74 -1,03 -1,62 -1,14 -0,96 -1,26 -1,10 -1,05 -0,98 -0,72 -0,07 

CITnoLT -0,66 -1,02 -1,46 -1,75 -2,25 -2,49 -2,49 -2,37 -1,40 -0,98 -0,96 -0,50 -0,86 -0,45 

CITnoLU 3,84 4,03 4,47 4,60 3,61 3,79 4,29 5,07 4,55 2,88 2,74 1,65 1,84 1,88 

CITnoHU -0,86 -0,97 -1,13 -0,96 -0,82 -0,98 -0,72 -0,65 -0,58 -0,74 -0,93 -0,93 -0,68 -0,59 

CITnoNL 0,55 1,33 1,53 1,45 1,39 1,17 1,18 0,60 0,27 0,47 0,60 0,40 0,11 0,22 

CITnoAT -1,13 -0,66 -0,76 -0,70 -1,11 -0,99 0,24 -0,56 -0,45 -0,44 -0,71 -0,94 -0,82 -0,56 

CITnoPL 0,00 -0,10 -0,27 -0,45 -0,66 -0,75 -1,15 -0,91 -0,97 -0,63 -0,57 -0,87 -0,68 -0,49 

CITnoPT -0,34 0,01 0,18 0,12 0,56 0,70 0,36 0,46 0,09 0,11 -0,29 -0,25 0,27 0,54 

CITnoSI -2,19 -1,84 -1,97 -2,04 -1,90 -2,01 -1,76 -1,39 -1,03 -0,91 -0,29 -0,30 -0,20 -0,69 

CITnoSK 3,33 1,55 0,66 0,20 0,03 -0,56 -0,43 -0,44 -0,02 -0,25 -0,32 -0,36 -0,45 -0,07 

CITnoFI -0,40 0,05 0,49 1,27 1,25 2,72 1,15 1,21 0,62 0,67 0,29 0,10 0,44 0,29 

CITnoSE -0,11 -0,20 -0,15 -0,42 0,00 0,61 -0,38 -0,90 -0,56 0,10 0,58 0,42 0,46 -0,25 

CITnoUK 0,04 0,41 0,88 0,85 0,47 0,38 0,44 -0,11 -0,05 0,01 0,30 0,70 0,00 0,38 

Pramen: výpočty autora podle dat z Eurostatu 

   



 

Příloha 14: Průřezové fixní efekty jednotlivých zemí v Modelu 4 
Země  Efekt Země  Efekt 
CY -0.923336 EL  0.892747 
CZ -0.266703 ES -0.223916 
EE  3.377693 FR -1.838876 
HU  0.605068 IE  0.872306 
LT  3.271413 IT -2.315157 
LV  3.626523 LU  1.992072 
SI  0.566593 NL -0.768716 
SK  2.359751 AT -1.748736 
PL  0.793106 SE -1.693868 
BE -1.912627 PT -1.100873 
DE -1.811357 UK -0.968674 
DK -1.900838 FI -0.883596 

Pramen: výpočty autora 

  



 

Příloha 15: Odhad Modelu 4 s dummy proměnnou CITAVR 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 
Konstanta C 5,220* 0,180 
∆ PIT -1,023* 0,337 
∆ CIT 1,709* 0,366 
∆ Tind 1,021* 0,279 
∆ SC -0,588 0,365 
NEW* CITAVR 0,102 0,477 
OLD* CITAVR 0,192 0,458 
Upravený koeficient determinace 0,306 

 
Durbin-Watson test 2,025 

 
Počet pozorování 312 

 
Pramen: výpočty autora 

 
  



 

Příloha 16: Průřezové fixní efekty starých členských zemí EU v Modelu 5 
Země  Efekt 
BE -1.076771 
DE -0.908785 
DK -1.079954 
EL  1.854836 
ES  0.635416 
FR -0.948141 
IE  1.853428 
IT -1.383095 
LU  3.078805 
NL  0.131387 
AT -0.888810 
SE -0.871794 
PT -0.313165 
UK -0.044932 
FI -0.038426 

Pramen: výpočty autora 

  



 

Příloha 17: Průřezové fixní efekty nových členských zemí EU v Modelu 5 
Země  Efekt 

CY -2.851051 
CZ -1.778796 
EE  2.015181 
HU -0.915972 
LT  1.659981 
LV  2.209184 
SI -0.920361 
SK  1.189546 
PL -0.607712 
Pramen: výpočty autora 


