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spravedlnosti je ovlivněn odborným zaměřením hodnotitele, přičemž zásadní 
otázkou je, kdo a v jaké výši má daně platit a kdo má právo daně vybírat. 
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1 ÚVOD 

V historickém kontextu byla daním přikládána rozdílná důležitost i funkce. 
Daňové systémy  a daně vznikaly a vyvíjely se souběžně se vznikem 
a rozvojem jednotlivých států. Můžeme říci, že v současnosti se daně váží 
 k jednotlivým státům, které mají vytvořeny národní systémy zdanění. Stát 
v rámci své existence plní ekonomické a hospodářské funkce, zabezpečuje 
veřejné statky  a služby. Na své fungování nezbytně potřebuje získávat 
do soustavy veřejných rozpočtů stálý tok peněžních prostředků. Daně, jako 
povinné odvody, stát získává od daňových subjektů na základě 
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vyhlášek a zákonů. Prostřednictvím daní stát prosazuje své ekonomicko-
sociální a politické cíle. Daňová politika státu je klíčovou součástí fiskální 
politiky státu, je integrální součástí veřejného sektoru a veřejných financí. 
Součástí daňové politiky státu jsou daňové úlevy, např. snížení daní ze zisku, 
urychlená amortizace jako podpora vývozu a investiční činnosti, ale i vyšší 
míra zdanění sloužící jako ochrana domácího trhu, např.  u dováženého zboží. 
V současnosti v systému veřejných rozpočtů daně zastávají zcela zásadní 
úlohu, protože daně tvoří klíčovou část příjmů plynoucí do soustavy 
veřejných rozpočtů. Funkce daní je obecně odvozována od úlohy státu 
v ekonomice, která se v průběhu vývoje společnosti výrazně měnila. 
 
Vývoj zdanění ukazuje, že daně v průběhu své existence měnily svůj obsah, 
účel, význam  i způsob ukládání. Stejně tak se i měnily názory na to, jakou 
výši daně mají vlastně mít, co má či nemá být objektem zdanění, jaká je 
spravedlivá základna zdanění. Jeden ze základních požadavků na soudobý 
daňový systém je požadavek daňové spravedlnosti, který není lehce 
dosažitelný, protože panují rozdílné preference různých zájmových skupin 
vůči rozdílným dopadům zdanění na daňové subjekty. Při změnách daňového 
systému či jednotlivých daňových zákonů je obvykle hovořeno o konkrétních 
opatřeních, ovšem málokdy bývají navrhované změny analyzovány z pohledu 
teorie daní. Právě daňová teorie řeší otázky zabezpečení potřeb příjmy 
veřejného sektoru, stanovením výše potřeb společnosti, velikostí daňového 
břemene, spravedlivého členění daňové zátěže mezi jednotlivé daňové 
subjekty, daňové optimalizace, daňové spravedlnosti, nebo výnosu 
ze zdanění.  Lze říci, že diskuze  o spravedlivém zdanění z minulosti přetrvaly 
do současnosti a zřejmě budou pokračovat  i v budoucnu. 
 
2 VÝVOJ POJETÍ DAŇOVÉ SPRAVEDLNOSTI 

 
„Spravedlnost je stálá  a neustávající vůle dát každému, co mu patří“ 

 Justinián I. Veliký.  
 
Samotný pojem spravedlnost je odvozen od výrazu pravý, správný, 
společností je spravedlnost vnímána jako jedna z nejvyšších lidských ctností. 
Definice spravedlnosti podle slovníku českého práva uvádí, že „Spravedlnost 
 a nespravedlnost: jsou normativní pojmy morálky a práva, v nichž 
se existující (nebo neexistující) stav věcí charakterizuje jako něco žádoucího, 
co odpovídá podstatě a právům člověka, nebo naopak jako to, co je s nimi 
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v rozporu a musí být odstraněno………..“12. Obecně lze na pojem 
spravedlnost nahlížet  nejen z pohledu práva, ale různých přístupů (filosofie, 
sociologie, politologie, náboženství, psychologie, nebo kvantitativní 
kvalifikace). K otázce spravedlnosti jsou obecně uváděny dva krajní postoje: 
 
 Utilitarismus – říká, že blahobyt společnosti se rovná součtu blahobytu 

všech jejích členů (J. Benthram a jiní). 
 

 Rawlismus – říká, blaho byt společnosti je dán blahobytem jejího 
nejchudšího člena13.  J. Rawls14 (1921) v díle Teorie spravedlnosti 
(A Theory of Justice) považuje za předmět spravedlnosti základní 
strukturu společnosti její politické uspořádání, sociální a ekonomické 
mechanismy. Formuluje dva základní principy spravedlnosti - 
požadavek základních lidských práv a svobod a požadavek vyrovnání 
sociálních  a ekonomických nerovnosti, jako požadavek výhodnosti 
i pro ty nejméně zvýhodněné členy společnosti. Rawls pro svoje pojetí 
spravedlnost užívá ve smyslu spravedlnost jako slušnost. Robert 
Nozick, velký Rawlsův odpůrce, označil toto dílo za největší dílo 
politické filosofie od dob J. S. Milla a konstatoval, že každý další 
myslitel této discipliny bude muset pracovat v rámci Rawlsovy teorie, 
anebo zdůvodnit, proč tak nečiní. Rawlsovo pojetí spravedlnosti 
se stalo velmi důležitým a stále provokuje politické vědce i filosofy.  

 
Problém spravedlivého zdanění představuje věčné dilema. Historicky se jedná 
 o nejdůležitější otázku daňové teorie. Již filosof Aristoteles (384-322 př. n. l.) 
hlásal, že daně by měly být občany placeny podle jejich berní způsobilosti15. 
Aristoteles dělil spravedlnost na distributivní (rozdělovací)  a komutativní 
(vyrovnávací) spravedlnost. Podle teorie distributivní spravedlnosti jsou 
statky rozdělovány vždy určité třídě osob. Při aplikaci distributivní 
spravedlnosti jde o to, aby se  „s rovnými zacházelo rovně". Naproti tomu 
teorie komutativní spravedlnost pracuje s jednotlivcem. Na rozdíl 
od distributivní spravedlnosti, každý dostane jenom to, co si zasluhuje, 
nebo na co má oprávnění.  

12 MADAR , Z. Slovník českého práva. 2. díl. Praha: Linde, 1995, s. 1063. 
13 STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997, s. 141,143. 
14 RAWLS John (*21. 2. 1921) je americký filosof a politolog, představitel politického 
liberalismu. Zabývá se především praktickou filosofií. Konceptem etiky navazuje 
na Aristotela, Rousseaua a Kanta, kritizuje utilitaristické pojetí dobra, protože podle něj má 
před nimi spravedlnost přednost. 
15 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací, s. 88. 
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Tomášem Akvinským (1225-1274) byly úvahy o spravedlivém zdanění 
rozvinuty  o morální aspekty. Daně považoval za povolenou loupež, avšak 
naproti tomu neplacení daní považoval za hřích. Preferoval zdanění 
co nejmenší, neboť považoval i práci za břemeno.  
Pro merkantilisty (16.-17. stol.) bylo typické ochranářství, uvalovali vysoká 
cla, dávali dovozní subvence, spotřeba obyvatelstva byla zatížena vysokými 
nepřímými daněmi. Fyziokraté (18. stol.) tvrdili, že důchody bohatších 
kapitalistů jsou vydávány na luxusní spotřebu, proto by měly podléhat 
zdanění. Navrhovali přímé zdanění renty vlastníků půdy, s tímto návrhem 
neuspěli, protože se francouzská šlechta proti tomuto návrhu tvrdě ohradila.16 
 
Představitelé klasické ekonomie se rovněž zabývali způsobem zdaňování. 
Například David Ricardo (1772-1823) daně považoval nejen za nutné zlo, 
ale i za nespravedlivé. Tvrdil, že zdanění má podléhat pouze čistý důchod, 
tedy po odečtení celkové produkce mínus výdaje včetně výdajů na mzdy17. 
Jean-Baptiste Say (1767-1832) se domníval, že „spravedlnosti zdanění“ je 
možné dosáhnout pomocí odstupňovaných daňových sazeb dle příjmu 
daňového poplatníka18. John Stuart Mill (1806-1873) zastával názor, že daně 
mají plnit redistribuční funkci. Byl autorem principu rovné oběti – uplatnění 
zásady rovného zdanění každého jednice podle jeho platební schopnosti. 
Podporoval, aby příjem potřebný k zajištění základních životních potřeb 
daňového poplatníka zdanění nepodléhal. Na ostatní příjem nad tuto částku by 
měla být uvalena proporcionální daň. Domníval se, že se tak dosáhne 
minimální úhrnné oběti obyvatelstva19. Z rovného přístupu se posléze 
vyvinula progresivní daňová sazba.  
 
Adam Smith (1723-1790) formuloval v díle Pojednání o podstatě  a původu 
bohatství národů (1776) čtyři daňové kánony (principy)20: 

 V každém státu by měli poddaní přispívat na výdaje na správu státu 
tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně 
důchodu, kterého pod ochranou státu požívají” - zásada spravedlnosti. 

16 HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení, s. 37- 43. 
17 RICARDO, D. Zásady politické ekonomie a zdanění, SNLP, 1956. 
18 SAY, J. B. A Treatise on Political Economy. Book III. Chapte VIII. 
  Dostupné z: http://www.econlib.org/library/Say/sayT41.html#Bk.III,Ch.VIII [on line 1. 9. 
2011]. 
19 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací, s. 56. 
20 SMITH, A. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, s. 735. 
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 Daň, kterou má každý jednotlivec platit, by měla být stanovena přesně 
a nikoliv libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a suma, kterou má 
platit, to všechno by mělo být poplatníkovi a komukoliv jinému 
naprosto jasné” - zásada určitosti 

 Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým způsobem, kdy a jak 
se to poplatníkovi asi nejlépe hodí” - zásada výhodnosti 
pro poplatníka. 

 Každá daň by měla být promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé 
platili co nejméně nad to, co ona daň skutečně přináší do státní 
pokladny” - zásada úspornosti (resp. minimalizace nákladů na správu). 

Smithovy kánony vyjadřují zásady pohodlnosti placení daní, určitosti, 
spravedlnosti a efektivnosti (úspornosti) a ekonomové z nich v podstatě 
čerpají dodnes. Přibližně 200 let po Smithovi rozvádí požadavky optimálního 
zdanění ekonom, nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz (1943). John Maynard 
Keynes (1883-1946) prosazoval daňové úlevy pro podnikatele, vyšší 
 a progresivnější zdanění s velkým množstvím úlev pro sociálně slabé, rozvoj 
investicí formou zrychlených daňových odpisů. Optimální zdanění uvádí jako 
„dobrou daň“ (míněno  z hlediska logické konzistence a věcné správnosti 
ekonomické teorie, nikoli z hlediska výše konkrétní sazby). Podle Stiglitze by 
zdanění poplatníků mělo mít následující vlastnosti: 
 
 Ekonomicky efektivní – čili neměla by zabraňovat efektivní alokaci 

finančních prostředků v ekonomice. 
 

 Administrativně jednoduchá – tzn., že daň je vymahatelná 
s minimem nákladů. 

 

 Flexibilní – daň lze snadno změnit v případě změny ekonomických 
podmínek, 

 

 Transparentní – poplatníci by měli znát výši své daňové zátěže 
v hrubém i v čistém vyjádření (po započtení transferů). 

 

 Spravedlivá – vertikálně i horizontálně. Stiglitz v podstatě rozvíjí 
Smithovy daňové kánony. 

Libertariáni přirozených práv hlásali minimální zásahy státu do ekonomiky 
a na oblast spravedlivého zdanění neměli představitelé tohoto proudu jednotné 
názory. Friedrich August von Hayek21 (1899-1992) a Robert Nozicka (1938-

21 představitel „empirického libertarialismu“ 
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2002) považovali zdanění dokonce za nezákonné. Murray Rothbard (1926-
1995) zdanění považoval také za nespravedlivé. V kontextu spravedlivého 
zdanění podle Rothbarda mají být zdaněny příjmy, protože ostatní daně se 
projeví stejně jako zdanění příjmů. S tím nesouhlasil Milton Friedman (1912-
2006), který byl zastáncem minimálního zdanění na pokrytí chudoby 
a základních veřejných statků. Daňovou teorii obohatil o originální koncept 
negativní důchodové daně.  
 
Vnímání spravedlivého zdanění je ovlivněno mnoha faktory, především 
názory osoby hodnotitele míry daňového zatížení, rovněž z jakého úhlu 
pohledu je tuto oblast nahlíženo. Náhled státu na pojetí daňové spravedlnosti 
mohou občané ovlivňovat politickou cestou, svými projevenými preferencemi 
prostřednictvím voleb. Existují různé představy a kritéria kdo  a v jaké výši 
má daně platit, nebo kdo má právo daně vybírat? Vnímání daňové 
spravedlnosti je relativní, ovšem z pohledu daňové teorie je vnímána jako 
zásadní otázka, která je považována za základní požadavek kladený 
na daňový systém. Z pohledu daňových subjektů se obvykle preferuje 
minimalizace daňového zatížení  a maximalizace spotřeby veřejných statků. 
Z pohledu státu se zvažuje výše a stabilita daňového výnosu, efektivnost 
zdanění a výše administrativních nákladů na správu daní. Ekonomové pak 
sledují míru zdanění včetně dopadů zdanění na výkonnost ekonomiky, proto 
dobrý daňový systém by měl být pružný, aby byl schopný reagovat na změny 
a trendy v ekonomice.  
 
3 DAŇOVÁ SPRAVEDLNOST V TEORII A PRAXI 

Daně jako ekonomická kategorie, jsou klasifikovány „jako povinná, 
neekvivalentní, neúčelová, finančně nenávratná a pravidelně opakovaná 
platba do veřejného rozpočtu“. Daň se opakuje buď v pravidelných časových 
intervalech, nebo je daň nepravidelná a platí se za určitých okolností22. 
Za optimální daňový systém je teoreticky považován paretoefektivní bod, 
který představuje dosažení nejvyššího společenského blahobytu. V tomto 
případě je ovšem problematické nalézt paretovsky efektivních bodů 
a formulovat funkce společenského blahobytu (užitku). Volba mezi 
efektivností a spravedlností má svá úskalí. Efektivní řešení není obvykle 
považováno za spravedlivé, a co je obecně považováno za spravedlivé, není 
efektivní. Daně se obecně považují za spravedlivé, pokud odpovídají 
představám občanů  o rozdělení celkového daňového břemene na jednotlivé 

22 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 16. 
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poplatníky. Daňový poplatník by měl nést „správný podíl“ nákladů vlády. 
Požadavek zdanění, spravedlivého rozložení daňového břemene bývá často 
dezinterpretován, a proto si zaslouží speciální pozornost. Dobrý daňový 
systém by měl brát v úvahu i otázku spravedlivého zdanění. Daňové systémy 
i jednotlivé daně mohou být hodnoceny z mnoha hledisek. Za nejvýznamnější 
jsou považována hlediska prospěchu  a platební schopnosti jedince. Daňová 
teorie rozlišuje dva principy spravedlivého zdanění:  

 princip prospěchu (užitku, ekvivalence nebo též směnná teorie), 
 

 princip platební schopnosti (berní způsobilosti). 
 

Princip prospěchu chápe daň jako cenu za veřejný statek. Říká, že každý má 
být zdanění úměrně prospěchu, který získává z veřejných výdajů. Tedy 
jedinec, který v rámci služeb veřejného sektoru má větší prospěch by měl 
platit i větší daň. Principem zdanění podle prospěchu je, že daňoví poplatníci 
by měli být zdaňování dle prospěchu, který čerpají z veřejného sektoru. 
Slabinou je měření prospěchu jednotlivých poplatníků, protože ocenění 
prospěchu užívání veřejných statků je pro každého jednotlivce rozdílné. 
Výhodou je, že je sice přehledný, avšak nelze naplnit redistribuční funkci 
daní, protože výnos by nezabezpečil výplatu starobních důchodů a sociálních 
dávek. Možná interpretace aplikace principu prospěchu: 

 Daň z hlavy – v případě, že aktivity státu přináší každému občanovi  
stejný prospěch, potom by každý občan platil stejnou daň, a to bez 
ohledu na výši příjmu či majetku; v absolutním smyslu regresivní 
zdanění v případě, že chudí občané by z aktivit státu měli větší 
celkový prospěch než bohatí občané, tudíž by měli platit vyšší daň. 

 Proporcionální zdanění - prospěch z činnosti státu konstantně roste 
s výší majetku/příjmu občanů, pak by příjem či majetek každého 
občana měl být zdaňován stejnou daňovou sazbou. 

 Progresivní zdanění - prospěch, kteří občané z vlády mají, vzrůstá 
více než proporcionálně k jejich příjmu / majetku, pak by bohatí měli 
být zdaňování vyšší daňovou sazbou než chudí. 

Prakticky je princip prospěchu možné použít pouze omezeně, vzhledem 
k existenci nedělitelných statků, u kterých není možné spotřebu dělit. 
Například v případě sociálních dávek – potřební, kteří pobírají sociální dávky, 
mají nulové prostředky na to, aby mohly financovat ostatní potřebné. Naproti 
tomu majetní nejsou na užívání veřejných statků závislí, protože mají dostatek 
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prostředků, aby si své potřeby zajistili. Problémem je, že v praxi princip 
prospěchu, jako typ všeobecné daně není realizovatelný. S tím souvisí 
existence spotřební daně, nebo je tento princip v praxi realizován zavedením 
a vybíráním poplatku z čerpání veřejného statku či veřejné služby. 
 
Princip platební schopnosti říká, že daňoví poplatníci, by měli platit daně 
podle své platební schopnosti.  Vychází ze zásady rovné oběti či rovné 
marginální oběti. Výsledné zdanění pak může být progresivní, proporcionální 
či regresivní, neboť záleží na křivkách mezního užitku jedinců. 
U důchodových daní je preferována progrese. Princip platební schopnosti 
vychází z předpokladu, že obnos zaplacený jedincem s vyšší platební 
schopností (je-li získán jedincem s nižší platební schopností) zvyšuje 
společenský užitek, protože pro příjemce tento obnos znamená o mnoho více, 
než pro jedince, který ji zaplatil. Jasnou implikací principu platební 
schopnosti ovšem je, že jednotlivci, kteří jsou těžce fyzicky a duševně 
postižení a nemohou pracovat a jsou nemajetní, by měli být od daně 
osvobozeni. V rámci tohoto principu všeobecně platí dvě pojetí spravedlnosti, 
 horizontální a vertikální,23 která musí platit současně.  
 
Podle horizontální spravedlnosti daňoví poplatníci, kteří mají „relevantní 
aspekty“ (důchod, majetek, spotřeba apod.) stejně vysokou platební 
schopnost, by měli platit stejně vysokou daň. Problémem je vymezit 
konkrétně „relevantní aspekty“ jako daňovou základnu. Bohatství jako daňová 
základna – potom daň z bohatství je ekvivalentem k dani? V praxi většinou 
používá kombinace několika základen zdanění – důchod, spotřeba 
a majetek.24 Podle principu horizontální spravedlnosti je spravedlivé, když 
stejně bohatí daňoví poplatníci (jednotlivci) platí stejné daně – neplatí to 
v případě konceptu spotřebních daní, protože nekuřáci abstinenti si nekupují 
cigarety alkohol, a tudíž ani neplatí z tabáku  a alkoholu spotřební daň.25  
 
Podle vertikální spravedlnosti je považována za daňovou základnu důchod. 
Jako problém se jeví zdanění poplatníků s různým důchodem. Měl by daňový 
poplatník, který je na tom  v konkrétním relevantním aspektu lépe, platit 
i vyšší daň?. Platí v tomto případě zásada proporcionality a neměla by 
se uplatňovat lineární sazba daně.?  
 

23 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 96. 
24 KUBÁTOVÁ, K. Moderní průvodce daňovým systémem, s. 100. 
25 Viz MCGEE, R. W. The philosophy of  taxation and Public Finance, s. 235. 
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Zdanění podle vertikální spravedlnosti odpovídá koncept rovné daně z příjmů 
a koncept daně z přidané hodnoty (DPH) s jedinou sazbou DPH. Daňový 
poplatník, který je schopen zaplatit za nákup 100 000 Kč, zaplatí pětkrát tolik 
než poplatník, který utratí 20 000 Kč.  
 
Spor  o efektivnost a spravedlivost konceptu rovné daně je sporem mezi 
obhájci progresívního zdanění a rovného zdaněni, ale také sporem mezi 
příznivci nastavení různých parametrů konceptu rovné daně. 
 
Problematickým se jeví určení správné, spravedlivé zdanění, tedy určení 
správné míry daňové oběti. Daňová teorie rozlišuje v podstatě tři základní 
typy stejné daňové oběti, absolutní relativní a mezní. Princip stejné daňové 
oběti je v podstatě založen na myšlence, že daňové břemeno by mělo být 
rozloženo tak, aby každého občana daň zatěžovala stejně. V zásadě se jedná 
o problémy možné interpretace:  

• Jak měřit "daňovou oběť" poplatníka - v peněžně, nebo podle 
obětovaného užitku poplatníka? 

• Jedná se skutečně o stejnou „absolutní daňovou oběť“ - např. každý 
daňový poplatník obětuje na daň stejnou peněžní částku, nebo 
zaplacením daně fakticky ztrácí "stejný užitek", nebo se jedná 
o stejnou „proporcionální daňovou oběť“ - každý poplatník 
by obětoval stejnou procentuální část svého příjmu nebo svého 
mezního užitku? 

Princip stejné „absolutní daňové oběti“ říká, že by všichni daňoví poplatníci 
byli zdaňováni takovým způsobem, aby všichni platili stejnou daň a tratili 
stejnou míru prospěchu. Stejná absolutní oběť vyjádřená ztrátou užitku 
v důsledku zaplacení daně: ta by mohla za určitých předpokladů vést jak 
k regresivnímu, tak proporcionálnímu či progresivnímu zdanění. Měření 
stejné absolutní daňové oběti "ztrátou užitku" a nikoli obětovanými peněžními 
jednotkami je obvykle argumentováno, že platba stejné peněžní částky reálně 
představuje pro chudého poplatníka větší subjektivní oběť než pro bohatého 
poplatníka. Z uvedeného pak vyplývá úvaha, že bohatý by měl platit vyšší daň 
než chudý.  S poklesem mezního užitku peněz by princip stejné absolutní 
oběti ztrátou užitku pravděpodobně vedl k progresivitě zdanění. Aplikace 
v praxi stejné absolutní oběť vyjádřené peněžně by znamenalo, že každý 
poplatník by platil stejnou daň bez ohledu na výši příjmu či majetek. 
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V podstatě by se jednalo o tzv. „daň z hlavy“26, což je případ, kdy předmět 
daně je zároveň i daňovým subjektem. Na první pohled se jedná o spravedlivý 
model zdanění, protože všichni daňoví poplatníci platí stejně. V případě daně 
z hlavy je daňovým poplatníkem každý jednotlivec, bez ohledu na výši jeho 
důchodu, nebo bez ohledu na jeho majetkové poměry. Výše daně z hlavy je 
pro všechny poplatníky stejná, nelze jí uniknout. Kdyby v  případě daně 
z hlavy mělo dojít ke srovnání míry oběti u různých skupin daňových 
poplatníků, dochází k vyšší míře zdanění u poplatníků s vyššími důchody. 
Ovšem majetní daňoví poplatníci s vyššími důchody nesou menší daňovou 
oběť, zatímco daňoví poplatníci s nižšími důchody v poměru k důchodu nesou 
vyšší daňovou oběť. Na základě přístupu „stejné absolutní oběti“, je možné 
vyvodit závěr - aby došlo k vyrovnání daňové oběti, daňoví poplatníci 
s vyššími důchody by měli platit  i vyšší daně. Lze toho dosáhnout zavedením 
daňové progrese. 
 
Jako praktický příklad vnímání daňové spravedlnosti aplikace zdanění podle 
principu stejné absolutní oběti může sloužit zavedení paušální daně z hlavy 
(poll-tax) v roce 1989 konzervativní vládou Margaret Thatcherové 
ve Velké Británii. Zavedení daně z hlavy znamenalo jednotnou výši daně 
pro každého daňového poplatníka, bez ohledu na výši jeho důchodů nebo 
vlastnictví majetku. Tehdejší vládní přístup nejlépe vyjádřil konservativec 
Nicholas Ridley (v té době byl státní sekretář pro životní prostředí): „vévoda 
může platit to samé co popelář. Bylo lhostejné, jestli žili dva lidé v celém 
zámku nebo v malém bytě, protože výše daně byla pro všechny stejná. Nově 
koncipovaná jednotná daň z hlavy značně zatížila daňové poplatníky 
s malými důchody.“ Občané, daňoví poplatníci vzniklou situaci vnímali 
negativně a situaci vyhodnotili jako velmi nespravedlivou. Nespokojenost 
občanů vyústila v rozsáhlou kampaň vyzývající ostatní daňové poplatníky 
k neplacení této tzv. „nespravedlivé“daně. Postupem času se ke kampani 
se připojovalo stále více občanů, kteří odmítali tuto daň platit, až se situace 
nakonec stala neúnosnou. Následkem neplacení takto koncipované daně 
se ve Velké Británii očekávaný daňový výnos nezvýšil, ale naopak razantně 
snížil. Protesty občanů a stav panující ve společnosti, nižší daňový výnos 
nakonec donutil konzervativní vládu daň z hlavy zrušit. Všeobecně se má 
za to, že důsledky pokus  o praktickou aplikaci daně z hlavy sehrála roli 
 v pádu vlády Margaret Thatcherové. 
 

26 Daň z hlavy je daní přímou, používala se zejména ve starověku (daň z otroků) a středověku. 
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V případě relativní ztrátu užitku, dostaneme se k podstatě modelu stejné 
relativní oběti. Převedeno na relativní ztrátu důchodu, tak daňoví poplatníci 
zaplatí stejnou část důchodu, např. 15 % z důchodu, čili proporcionální daň. 
V případě, že je sazba daně rozdílná,  u poplatníků s nižšími příjmy je ztráta 
užitku vyšší než u poplatníků s vyššími příjmy. I přes přechod na model se 
stejnou relativní obětí se důsledek zdanění neliší od modelu stejné absolutní 
oběti. Opět je nutné k dosažení vertikální spravedlnosti zavést progresivní 
zdanění důchodů.  Přístup stejné relativní oběti neřeší otázku o stupni daňové 
progrese. V případě minimalizace ztráty celkového užitku způsobenou 
zdaněním  a minimalizovat celkovou oběť, je v praxi aplikována vyšší 
progrese zdanění poplatníků s vysokými důchody, u kterých dochází k menší 
ztrátě užitku, než u daňových poplatníků s nižšími příjmy (aplikace nižší 
sazby, nebo osvobození od placení daní). Ovšem důsledkem u poplatníků 
s vyššími příjmy je, že zvyšování jejich důchodů je pohlceno vyšším 
zdaněním a tak je potlačena motivace zvyšovat své důchody. Spravedlnost či 
nespravedlnost zdanění je dána reálnými dopady daní na daňové subjekty 
(fyzickou nebo právnickou osobu). Daňová incidence (dopady zdanění) 
daňové poplatníky působí v podstatě dvěma způsoby, ze zákona a reálně jako 
efektivní dopady zdanění. Pro průběh daňové praxe má větší význam zákonný 
dopad daně, protože daňové subjekty jsou povinny platit daně řádně 
a v zákonné lhůtě. Z hlediska ekonomického je zásadní efektivní dopady 
zdanění, jelikož determinují ceny, výstupy a důchody. Efektivní dopady 
zdanění se  v podstatě týká pouze jednotlivců, protože daně placené 
společnostmi vždy dopadají na jednotlivce, kteří jsou v konečném důsledku 
skutečnými nositeli zdanění. Z pohledu daňové teorie jsou významnější reálné 
dopady zdanění. Daně placené daňovým subjektem mohou být v zásadě 
posunuty dvěma směry dopředu nebo dozadu. Přesuny se realizují na trzích 
výrobků, faktorů nebo kapitálu, buď dopředu (na kupujícího na trhu), nebo 
dozadu (na prodávajícího na trhu). Přesun může být částečný, plný 
(stoprocentní) nebo dokonce i více než stoprocentní. Může nastat i situace, 
že k daňovému přesunu nedojde a tedy je nulový. 
 

4 ZÁVĚR 

Daňová politika státu podléhá ekonomickým, sociálním  a politickým tlakům 
ve společnosti. V rámci daňové politiky státu je možné v procesu utváření 
daňové soustavy ovlivnit, jaké daně a v jaké výši daňoví poplatníci ponesou. 
Je možné napomoci utlumit negativní dopady vyplývající z průběhu 
hospodářského cyklu, eliminovat neúměrné negativní důsledky působení 
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tržního mechanismu na daňové subjekty a kontrolovat, kdo je opravdovým 
nositelem daňové zátěže. Lze konstatovat, že názory na spravedlivé rozložení 
daňového břemene jsou různorodé a v čase se tendenčně vyvíjí. Náhled na 
spravedlivé zdanění je dán zejména distribučním efektem daní, ale také 
souvisí se zvolenou kombinací principů prospěchu  a platební schopnosti. 
Neméně významné je i efektivní nastavení daňové základny tak, aby nebyla 
narušena efektivní alokace zdrojů a daně nezpůsobovaly velké distorze 
v cenách  a užitcích.  
 
Jednotlivá stanoviska se odlišují podle preferencí posuzovatelů a pramení 
z jejich názorových postojů. Například filosof (viz subjektivní a objektivní 
utilitarismus) bere v úvahu jiná kritéria, než ekonom. Názory ekonomů 
se obvykle značně liší od představ daňových poplatníků. Proto odpověď 
na otázku, jaké zdanění je spravedlivé v podstatě od ekonoma ani nelze 
očekávat: Ovšem je otázkou, zda je vůbec možné v soudobém světě 
globálního podnikání korektně interpretovat  požadavek spravedlivého 
zdanění a v požadovaných aspektech daňové teorie jej naplňovat v praxi. 
Při úvaze  o spravedlivém zdanění, lze dospět k názoru, že je to meta, která je 
reálně velmi obtížně dosažitelná. Je možné říci, že optimální daňový systém 
a zdanění by především nemělo omezovat hospodářské aktivity daňových 
subjektů, snižovat prosperitu společnosti a nemělo ovlivňovat daňový domicil 
daňových subjektů. 
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