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Souhrnn˘m ukazatelem daÀového zatíÏení je tzv. sloÏená daÀová kvóta, která vy-
jadfiuje podíl celkov˘ch daÀov˘ch v˘nosÛ (vãetnû pfiíspûvkÛ na sociální a zdravotní
poji‰tûní) na hrubém domácím produktu (HDP). Podle údajÛ Organizace pro hospo-
dáfiskou spolupráci a rozvoj (OECD) do‰lo v uplynul˘ch ãtyfiiceti letech ve v‰ech prÛ-
myslovû vyspûl˘ch zemích k rÛstu daÀového zatíÏení. Tato dlouhodobá tendence ve
v˘voji daÀového zatíÏení je v pfiímém protikladu s doporuãeními hlavních a pfievlá-
dajících ekonomick˘ch teorií i v protikladu s politick˘mi proklamacemi vlád. Nû-
které pfiíãiny uveden˘ch tendencí mohou b˘t pravdûpodobnû vysvûtleny i ‰ir‰ími, a to
nejen ekonomick˘mi a národními souvislostmi.

Vedle úzce ekonomick˘ch a pfiísnû analytick˘ch pfiístupÛ ke zkoumané problema-
tice mÛÏe b˘t proto uÏiteãn˘ i ‰ir‰í, interdisciplinární pohled, vyuÏívající metodu srov-
návání aj. Takov˘ pfiístup mÛÏe doplnit, popfi. pomoci vysvûtlit pfiíãiny rÛstu daÀo-
vého zatíÏení v ãlensk˘ch zemích OECD (v minulosti, ale pravdûpodobn˘ je tento
v˘voj i v budoucnosti).

Práce je tvofiena tfiemi ãástmi: pokou‰í se nalézt hlavní pfiíãiny rÛstu daÀového za-
tíÏení v zemích OECD, zab˘vá se problémy mezinárodního srovnávání daÀového za-
tíÏení a naznaãuje pfiedpoklady i moÏnosti sniÏování daÀového zatíÏení v âR.

Jednou z mnoha v práci rozebíran˘ch pfiíãin rÛstu daÀového zatíÏení je skuteãnost,
Ïe s rÛstem nahromadûného národního bohatství, s rÛstem objemu amortizace (jako
sloÏky HDP) a pfii dosaÏení vysoké úrovnû spotfieby vzrÛstají nároky na udrÏení da-
ného stavu i na rozvoj dosaÏené úrovnû pfiedev‰ím v dÛsledku inflace a technického
pokroku. Tlak na rÛst vefiejn˘ch v˘dajÛ (podmínûn˘ i jednorázovou povahou kapitá-
lov˘ch v˘dajÛ vlády spojen˘ch s novou investicí) se postupnû projevuje i v rÛstu da-
Àového zatíÏení (Hájek, 2001, s. 327).

Vzhledem k problémÛm mezinárodního srovnávání úrovnû daÀového zatíÏení
(v dÛsledku rÛzné míry a forem vládní regulace, daÀov˘ch v˘dajÛ, urychlen˘ch od-
pisÛ, pÛjãek a jejich záruk, úrovnû vefiejného zadluÏení apod.) mÛÏeme povaÏovat slo-
Ïenou daÀovou kvótu za ukazatel pouze orientaãní. Napfi. tzv. dobrovolné poji‰tûní
(pfiíspûvky zamûstnancÛ i zamûstnavatelÛ do soukrom˘ch sociálních, penzijních
a dal‰ích fondÛ, povinné spofiení apod.) jako dÛsledek vládní regulace se v daÀové
kvótû neprojeví, ale napfi. v USA pfiedstavuje pro podnik pfiibliÏnû 5 000 USD doda-
teãn˘ch nákladÛ na jednoho zamûstnance roãnû (The Economist, 2002a, s. 18).

Nízká úroveÀ vykazované daÀové kvóty nûkter˘ch ãlensk˘ch zemí OECD mÛÏe
b˘t podmínûna rovnûÏ v˘‰e uveden˘mi faktory a udrÏována za cenu rostoucího ve-
fiejného dluhu. Napfi. v bfieznu 2002 dosáhl vefiejn˘ dluh USA 5,924 bill. USD. Pfie-
dev‰ím v souvislosti s první etapou sniÏování daní poÏaduje vláda G. Bushe pro nej-
bliÏ‰í období zv˘‰it stanoven˘ limit pro zadluÏování na 6,7 bill. USD (The Economist,
2002b, s. 53).

V rámci OECD patfií mezi ekonomiky s dlouhodobû vysok˘m daÀov˘m zatíÏením
(nad 45 %) zemû s vysok˘m HDP na obyvatele, ale i s vysok˘m indexem lidského roz-
voje – HDI (Dánsko, ·védsko, Francie aj.). Mezi ekonomikami s vykazovan˘m níz-
k˘m daÀov˘m zatíÏením (pod 35 %) nalezneme zemû s vysok˘m HDP na obyvatele
(USA, Japonsko, JiÏní Korea), ale i zemû s nízkou ekonomickou úrovní (Mexiko, Tu-
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recko). Z toho nemÛÏeme vyvozovat jednoznaãn˘ závûr o pfiíznivém vlivu zvy‰ování,
ale ani sniÏování daÀového zatíÏení na hospodáfisk˘ rÛst.

Celková míra zdanûní v âR je dnes niÏ‰í neÏ ve vût‰inû zemí Evropské unie. Proto
dal‰í sniÏování daÀového zatíÏení u nás by bylo moÏné pfiedev‰ím za níÏe uveden˘ch
pfiedpokladÛ (Hájek, 2002, s. 24):
– V souvislosti se vstupem âR do EU by muselo docházet k dlouhodobému pfieroz-

dûlování rozsáhl˘ch prostfiedkÛ z rozpoãtu EU ve prospûch âR za stejn˘ch podmí-
nek, jako tomu je napfi. v pfiípadû Irska, ·panûlska, Portugalska, ¤ecka.

– Druh˘m pfiedpokladem sníÏení daÀového zatíÏení jednotliv˘ch subjektÛ je pod-
statné sníÏení daÀov˘ch únikÛ a daÀov˘ch nedoplatkÛ (rovnomûrnûj‰í rozloÏení da-
Àového zatíÏení na v‰echny subjekty).

– Dal‰ím faktorem sniÏování celkové míry zdanûní v rámci mezinárodního srovná-
vání je ‰ir‰í uplatnûní tzv. daÀov˘ch v˘dajÛ a jin˘ch nástrojÛ daÀové politiky, které
umoÏÀují pfierozdûlování prostfiedkÛ, aniÏ by se zv˘‰ily na jedné stranû daÀové v˘-
nosy a na druhé stranû vládní v˘daje.

– SníÏení daÀového zatíÏení by muselo b˘t do urãité míry kompenzováno rychlej‰ím
rÛstem vefiejného dluhu, jako tomu bylo a je ve v‰ech prÛmyslovû vyspûl˘ch zemích.

– Z hlediska krátkodobého je sníÏení daÀového zatíÏení vyváÏeno i pfiíjmy z privati-
zace.
V souvislosti se vstupem âR do EU je moÏné pfiedpokládat nutnost zv˘‰ení nûkte-

r˘ch v˘dajÛ, jako jsou subvence do zemûdûlství, v˘daje na ekologii, státní správu a její
decentralizaci, vnitfiní a vnûj‰í bezpeãnost, na rozvoj dopravních sítí, ‰kolství, vûdy,
zdravotnictví a na zaji‰tûní evropsk˘ch sociálních standardÛ vypl˘vajících z Evrop-
ské sociální charty. Tyto v˘daje musejí b˘t kryty vy‰‰ími pfiíjmy státního rozpoãtu
z daní (zv˘‰ením daÀové kvóty pfiedev‰ím cestou sníÏení daÀov˘ch únikÛ a nedo-
platkÛ) a dotacemi z rozpoãtu EU.

I pfiesto pravdûpodobnû dále poroste státní dluh i vefiejn˘ dluh, podobnû jako tomu
bylo v uplynul˘ch padesáti letech ve vût‰inû prÛmyslovû vyspûl˘ch zemích svûta, kde
do‰lo k velk˘m investicím do infrastruktury, do sociální oblasti, vzdûlání apod. jako
pfiedpokladu dlouhodobého sociálnû-ekonomického rozvoje, a tedy rÛstu národního
bohatství i pro budoucí generace, které budou nejen dluh splácet, ale i jeho pfiínos
vyuÏívat.
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Data on the economic development of OECD-member countries show that tax structures in all
OECD countries are changing, but one constant feature is that the share of taxes in GDP is ri-
sing. The aim of this article is to discus the main reasons for the increased tax burden in OECD
countries, the difficulties of international comparisons of tax burden, and the conditions for tax
burden reduction in the Czech Republic. An international comparison is difficult because natio-
nal economic indicators can be distorted by methods used for measuring GDP on the one hand
and by tax-revenue assessment on the other. For example, some countries’ tax/GDP ratios are
underestimated on account of considerable and „tax expenditures.“ Czech tax policy is limited by
the co-ordination and harmonisation with, and the fiscal objectives of its accession to, the Euro-
pean Union.
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