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V návaznosti na ãlánky vûnované systémÛm daní a dávek a jejich inter-
akci, které byly publikovány v minulém ãísle tohoto ãasopisu, pfiiná‰íme
v tomto ãísle dal‰í texty vûnované pfierozdûlování, tentokrát v‰ak zkouma-
nému z ponûkud jin˘ch hledisek. 

Jedním z tûchto hledisek je porovnání objektivního stavu vûcí se subjek-
tivním hodnocením, druh˘m je mikrosimulaãní modelování, jeÏ dovoluje
zvaÏovat souhrnné i individuální dopady pfierozdûlování. I kdyÏ tyto aspekty
spolu bezprostfiednû nesouvisejí, oba poukazují na jednu a tutéÏ dimenzi
pfierozdûlovacího systému, totiÏ dimenzi politickou. Zmûny v redistribuci
musejí respektovat dopad do pfiíjmÛ domácností; ten b˘vá subjektivnû zkres-
len. ProtoÏe se vÏdy jedná o politicky citlivou záleÏitost, je lépe s pfierozdû-
lovacím systémem experimentovat nejprve v poãítaãi a teprve potom v rea-
litû.

V pfiíspûvku Jifiího Veãerníka je vyuÏito statistick˘ch ‰etfiení u obyvatel-
stva k anal˘ze v˘voje pfierozdûlování po roce 1989 a zmûn v relativní váze
demografick˘ch a ekonomick˘ch faktorÛ. V návaznosti na to se autor vû-
nuje kontextu sociální struktury a ukazuje postoje lidí k daním a dávkám.
Nakonec srovnává âeskou republiku s dal‰ími zemûmi OECD, a to nejen
z hlediska agregátÛ, ale i z hlediska míry redistribuce prostfiedkÛ a z hle-
diska postojÛ k daním. V závûru autor poukazuje na omezení existujících
datov˘ch zdrojÛ a na léãky, na které v anal˘ze pfierozdûlovacích tokÛ nará-
Ïíme.

Tomá‰ Sirovátka a Marie Valentová se zab˘vají legitimitou redistribuce.
Na datech sociologick˘ch ‰etfiení ukazují, jaká jsou obecnûj‰í kritéria, o nûÏ
se opírají poÏadavky ãeské vefiejnosti na sociální v˘daje státu, jaké jsou ná-
roky ãeské vefiejnosti na rozsah sociálních v˘dajÛ, jaké jsou její preference
z hlediska úãelu a adresátÛ sociálních v˘dajÛ a koneãnû ukazují, co lidé
upfiednostÀují, pokud jde o alternativní zpÛsoby ochrany pfied sociálními
riziky. Autofii docházejí k závûru, Ïe v porovnání s vût‰inou zemí ãeská spo-
leãnost podporuje o nûco více redistribuci, tyto poÏadavky jsou v‰ak znaãnû
diferencované podle úãelu sociálních v˘dajÛ. 

Petra ·tûpánková ukazuje moÏnosti pouÏití mikrosimulaãního modelo-
vání (MSM) pro sledování redistribuãní funkce a hodnocení horizontální
a vertikální spravedlnosti pfierozdûlování. V̆ stupem aplikace statistického
programu zahrnujícího pfiedpisy pro daÀovou a sociální politiku jsou indi-
viduální a makroekonomické dopady uvaÏovan˘ch zmûn. Dále lze propoãí-
távat dopady rÛzn˘ch politik na chování domácností (efekty druhého fiádu).
Pfiíklady ze zahraniãí, zejména jednotn˘ evropsk˘ model Euromod, jsou ji-
stû hodné následování.

Legitimita pfierozdûlování 
a jeho modelování
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Problémy pfierozdûlování, jeho mûfiení a anal˘zy, stejnû jako jeho sociální
legitimity a politické prÛchodnosti zmûn jsou trvale aktuální. Proto ani po-
zornost, kterou jim vûnujeme touto sérií ãlánkÛ, není tûmito pfiíspûvky jistû
vyãerpána.

Jifií Veãerník


