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1 ÚVOD 
Daně mohou být jedním z oborů vysokoškolského studia. Protože jsou 
neoddělitelnou součástí společenského i hospodářského systému, setkává 
se s problematikou daní nutně student kteréhokoliv oboru ekonomických 
studií, a to opakovaně. Právě skutečnost, že se daňová problematika objevuje 
opakovaně a v různých kontextech, může být nejen obohacující z pohledu 
pěstování ekonomického myšlení a osvojování poznatků, ale obsahuje 
to rovněž potenciál možných zjednodušení či barier systematického 
a kritického myšlení. 
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Je proto užitečné, aby u takto průřezového problému byly vytvořeny 
předpoklady k tomu, aby student neměl pocit, že se nedovídá nic nového, 
že to již slyšel, aby si uvědomoval kontext presentované problematiky. 
Průvodcem mu musí být vyučující, což předpokládá, že je schopen poukázat 
na odlišná hlediska přístupů jiných disciplín. 

V článku se budeme věnovat místu a kontextu daňových otázek v obsahu 
kurzu základů ekonomie, tedy bakalářských studií mikroekonomie 
a makroekonomie.  

2 DANĚ V EKONOMII 
Především je nutné zdůraznit, že daně nepředstavují samostatné téma, 
ale prostupují do řady témat mikroekonomie a zejména makroekonomie. 
Nepojednává se tudíž o daních, ale jsou vždy presentovány jako faktor, 
ovlivňující v daném kontextu mikroekonomické či makroekonomické 
prostředí. Výklad je založen na všeobecné základní představě o pojmu, 
který je upřesněn ve smyslu povinná platba ve stanovené lhůtě a výši. Výklad 
ekonomie neobsahuje žádné podrobnější pojednání – historický kontext, 
podrobné členění ani zdůvodňování. Vše je založeno na tom, že se jedná 
o jev, který je všeobecně znám jako existující s tím, že stát rozhoduje, 
jak s vybranými prostředky naloží. 

2.1 Daně ve výkladu mikroekonomie  
Přístup mikroekonomie je založen na vnímání ekonomického prostředí 
z pozice jednotlivého subjektu, kterým může být výrobce (firma) 
resp. spotřebitel.  Přístup je použit v případě firmy na trhu výrobků i služeb, 
v případě spotřebitele pouze na trhu výrobků a služeb. Daňová souvislost trhu 
práce je eliminována zdůrazněním, že rozhodování subjektu o konání práce 
se řídí reálnou mzdou. 

Daňový kontextu na chování spotřebitele (utváření poptávky) se nepřihlíží. 
Zde je vhodné zdůraznit, že mikroekonomie zkoumá chování ekonomických 
subjektů proto, aby pomocí zákonitostí v chování vysvětlila utváření nabídky 
a poptávky na trhu a jak se jejich změny projeví v tržním řešení.  

V případě spotřebitele se tedy jedná o to, že poptávka se odvozuje od té části 
disponibilního důchodu, kterou je ochoten vydávat na spotřebu. Disponibilní 
důchod jsou prostředky, o kterých může rozhodovat, jak je použije, jsou 
to prostředky po zdanění. V mikroekonomii se neřeší, že důchody 
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jsou zdaňovány, ani že spotřebitelé jsou nebo mohou být příjemci různých 
transferových plateb.  

Popis chování a hledání pravidel jak reaguje na změny cen je odvozován 
od rozpočtového omezení – prostředků, kterými disponuje a vydává je, 
aby maximalizoval užitek. 

Popis chování firmy se opírá o porovnání příjmů a nákladů. Ani v tomto 
případě nevstupuje daň do základního schématu. Obecně je přístup založen 
na tom, že cena se utváří na trhu jako výslednice střetu nabídky a poptávky 
a je pro firmu objektivní veličinou. Proto výklad vychází z předpokladu 
dokonale konkurenčního trhu, kde analýza chování firmy vyúsťuje 
do vysvětlení efektivnosti trhu (výrobní i alokační). Řeší se otázka, které 
množství produkce je z pohledu firmy optimální za daných tržních podmínek 
a odpovídá se, za jakých podmínek je firma zisková či ve ztrátě. Jak na tyto 
situace reaguje poptávka a nabídka. Poté se opouští předpoklad dokonalé 
konkurence a zkoumají se tržní situace, ve kterých se může projevit vliv 
některého či některých subjektů na tržní cenu. Výchozím případem je protipól 
dokonalé konkurence, tedy monopol. 

Při řešení tržních důsledků monopolu a možnosti jejich ovlivnění ze strany 
státu protimonopolní regulací je v duchu spíše historického nahlížení na vztah 
mezi konkurencí a monopolem presentováno uvalení dodatečné monopolní 
daně. 

Daň je chápána jako nákladová položka, peněžní prostředky, které musí být 
vydány, aby byla vyprodukována a realizována produkce. Tedy výdaje, které 
v daném čase ovlivňují výši nákladů se všemi důsledky. V tomto případě 
je možné zdůraznit, že se jedná o kontext stimulující negativní hodnotící soud. 

Nástroji neoklasické analýzy firmy se ukáže, že opatření je kontraproduktivní: 

 stát sice může získat dodatečné prostředky, ale jako regulační nástroj 
to selhává, protože tržním důsledkem bude ještě problematičtější 
situace, než která si zásah vynutila. 

 schéma vyznívá jako administrativní zásah, který fakticky 
nekoresponduje svými efekty s tím, co deklaruje záměr protimonopolní 
regulace, ale jedná se pouze o dodatečný zdroj příjmů státu. 

 Skutečnost, že druhá strana mince nabízí zabývat se otázkou analýzy 
dopadů snížení zdanění, zůstává mimo obsah presentovaných problémů. 
Tzn.: 
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 jak otázka motivace firmy plynoucí ze snížení zdanění,   

 tak také, že sníženým nákladům a mezním nákladům odpovídá větší 
tržní výstup. 

2.2 Daně v makroekonomii 
Obecně platí, že makroekonomické souvislosti jsou problematikou daní 
provázány více. Důvod je zřejmý. Do výkladu makroekonomických otázek 
je šířeji začleněna role státu v hospodářském životě.  

Jedná se o kontroverzní otázku, která provází moderní ekonomii od konce 
19. století a dodnes platí, že tím byly založeny určité setrvačnosti v pohledech 
na vztah státu a trhu, ale mimo jiné i na daně. Vedle toho i řada dalších 
otázek, např. mzda, trh práce, nezaměstnanost atd. Na vývoji ekonomické 
teorie se podílelo postupně několik významných faktorů. 

 První významný impuls k proměnám se formoval od sociálních 
důsledků průmyslové revoluce. Vývoj ekonomik v 19. století byl 
provázen nejen nebývalým hospodářským rozvojem, ale také celou 
řadou závažných sociálních důsledků. Ekonomické myšlení se postupně 
ztotožnilo s ideou státu, který bude dbát na to, aby byly zmírňovány 
sociální tvrdosti. Jako výchozí se formovala představa rostoucí role 
státu v přerozdělovacích procesech.  

 Nástup do poslední třetiny 19. století byl provázen technickou revolucí 
– přechod k technologiím hromadných výrob, znamenající umocnění 
výkonnosti, což ideu nového státu umocnilo. Prosadila se představa, 
že výkonný stát bude dostatečně bohatý na to, aby omezoval důsledky 
sociálních tvrdostí. 

 Nelze opomenout i další a klíčový faktor. Řada otevřených 
a nedostatečně vyřešených otázek otevírala prostor k ideologizaci 
ekonomické teorie, zejména v rostoucích sociálních problémech. Odtud 
pramenila snaha přiblížit výklad ekonomie exaktním vědám a apriori 
vyloučit prostor pro hodnotící soudy. Tyto snahy vyústily 
do tzv. marginalistické revoluce v ekonomii, která otevřela cestu zrodu 
nové ekonomie, pro kterou se stalo charakteristické: 

 Metodologický individualismus jako výchozí metoda přístupu. 
Zkoumání jevů z pozice jednotlivých subjektů, tedy důraz 
na mikroekonomii. 
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 Odklon od normativní konstrukce ekonomie a důsledné 
rozvíjení ekonomie jako nauky pozitivní. 

 Zdůraznění role poptávkové strany ekonomiky s důrazem 
na její klíčovou roli v utváření ceny na trhu. 

 Soustředění pozornosti na problém mechanismu alokace 
omezených zdrojů. 

 Zavádění mezních (marginálních) veličin a analýza jejich 
dynamiky jako odhalování klíčových vlastností a faktorů 
pohybu systému do rovnovážných situací. 

 Od hospodářské krize 1873 je v ekonomii sledován cyklický pohyb 
ekonomik a jeho vývojové tendence jsou provázeny nejistotou 
a obavami, pokud se týká amplitud výchylek a zkracující se periody 
cyklu. 

 Významným faktorem byla diskuse o účinnosti tržního mechanismu 
v podmínkách nedokonalé konkurence (20. – 30. léta 20. st.), 
která posunula vztah státu a ekonomiky do roviny nutnosti státní 
intervence jako nezbytného předpokladu fungování tržního prostředí. 

 Zde jsou, vedle skutečnosti, že se v první třetině 20. století kumulují 
makroekonomické problémy, počátky rozpracování moderní 
hospodářské politiky ve 30. letech, která je teoreticky rozpracovávána 
a následně prakticky uskutečňována jako politika stabilizační.   

 Ekonomické poznatky a hospodářské souvislosti navíc vedly 
k preferenci fiskální politiky, která se opírá o příjmovou a výdajovou 
stranu státního rozpočtu 

Co z daného vývoje vyplynulo pro daňové souvislosti? 

Úvodní téma se zabývá měřením výkonu a vynucuje si krok za obecné 
definování daňě, se kterým vystačila mikroekonomie. Nutností se stává 
rozlišení přímých a nepřímých daní, neboť nepřímé vyvolávají rozdíl mezi 
agregáty produkt a důchod, kterými je výkon tržní ekonomiky měřen. 

Následné téma je zpravidla věnováno poptávce v ekonomice – agregátní 
poptávce, kde se daně objevují: 

 jako faktor omezující výši disponibilního důchodu 

 jako zdroj transferových plateb, které naopak povzbuzují ochotu 
nakupovat. I v tom případě se vychází z toho, že to tak je.   
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 z hlediska agregátní poptávky je klíčová výše státních nákupů, jejíž 
vazba na daňové příjmy je zřejmá. 

Rozhodující pozornost je věnována daním v souvislosti s řešením otázky 
státního rozpočtu, resp. příčin vzniku deficitu. 

Rozbor je založen na již zavedeném rozlišení přímých a nepřímých daní, 
přičemž novou souvislostí se stává citlivost na výkon, která se projevuje 
v obou skupinách. Tedy jednoduché schéma na příjmové straně: 

vyšší výkon – vyšší obrat – vyšší objem daňových příjmů do státního rozpočtu. 

Proti tomu je zdůrazněno, že tuto citlivost na výkon v sobě nemají výdaje 
ze státního rozpočtu. 

Kolísání výkonu vyvolává jako důsledek nerovnost příjmů a výdajů (cyklický 
deficit či přebytek). 

Obdobně je odvozen strukturální deficit, kde jeho vznik a výše je úzce vázána 
na výdajovou stranu rozpočtu.   

Poslední souvislosti jsou multiplikační efekty státních nákupů. Zde 
je ekonomie poplatná teoretickým přístupům poválečného období a tíhne 
k preferenci státních nákupů, při stimulaci poptávkové strany, oproti 
stimulačním efektům snížení zdanění. 

Důvod preference je snadno vysvětlitelný – vyšší účinnost stimulace 
při stejném objemu prostředků, které jsou vydána státem na nákupy 
s objemem prostředků, které zůstanou v rukou ekonomických subjektů 
(domácnosti, firmy) – argument je ochota spořit, což je část disponibilního 
důchodu, která nebude multiplikována. 

Tady je asi klíčový problém, který souvisí s tím, že některé otázky týkající 
se daní nejsou soudobou ekonomií reflektovány. Vcelku pochopitelně 
se ekonomie vyhýbá historicky nastolené otázce spravedlivého zdanění. 
Ta totiž souvisí především se společensko-politickým kontextem. 
Co je spravedlivé, závisí na kritériu. 

Především platí, že nespravedlivé není synonymum s nesprávným. Už vůbec 
ne s nerovným. Z pohledu ekonomie je spravedlivé nositelem nerovnosti. 

Vzniká tak otázka, které zdanění je žádoucí? Tady ekonomie dospěla 
k určitému draze vykoupenému poznání staré historicky prověřené 
a ekonomickému myšlení po staletí známé pravdy 
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 budou-li daně utlumovat ekonomickou aktivitu, je to špatně. 
Argumentace využívá Lafferovu křivku a velmi zjednodušeně 
ji interpretuje, když zpravidla ztotožní ono špatně s tzv. zakázanou 
zónou zdanění. Dezinterpretace Lafferovy křivky prostupuje mnoha 
výklady. Představuje téměř učebnicový příklad toho, jak formální 
stránka vyjádření či zobrazení zastírá nejen obsah, ale především důvod 
a smysl daného sdělení. Ekonomie strany nabídky v 80. letech minulého 
století se stala součástí protikeynesovské revoluce právě upozorněním 
na nedocenění možných negativních důsledků nadměrného daňového 
zatížení na ekonomickou aktivitu a tedy výkonnost ekonomiky. To vše 
v konfrontaci s neokeynesovskou preferencí fiskální politiky zacílené 
na poptávkovou stimulaci preferující zvyšování státních nákupů. 

 že je tu otázka širšího společenského konsenzu, který daně, potažmo 
rozpočet pouze obsluhují, to už je mimo prostor, který ekonomii zajímá. 
Jeví se jako permanentně těžce poučitelná. Fakticky odmítá nejen 
hodnotící soudy, ale i otázky které k tomu vedou. Přitom platí, když 
odpověď nenabídnou ekonomové (schopni dospět k určitému 
kompromisu) je celé pole působnosti ponecháno jiným, včetně 
negativních důsledků populistických až demagogických tezí. 

Odpověď na otázku žádoucího či optimálního zdanění nemůže zůstat 
v konstatování, nižší než odpovídá zakázané zóně. 

3 ZÁVĚRY 
1) Především, jak bylo uvedeno v úvodu, daně nepředstavují samostatné 

téma ve výkladu základního kurzu ekonomie, i když je obecně známo, 
že zejména pokud jde o makroekonomické souvislosti, existuje několik 
alternativních výkladů. Přesto je v této otázce mezi nimi shoda. 

1) Zohlednění daňového kontextu v mikroekonomických otázkách 
je fakticky omezeno na nákladové důsledky zdanění, jejichž vyústěním 
je tendence k poklesu množství produkce a růstu tržní ceny. Pokud 
by sterilizace negativního tržního efektu předurčující zjednodušený 
hodnotový soud, nebyla pouze formální, musely by se vedle ilustrace 
dopadů snížení zdanění nastolit i otázky důvodů a užití daní. Zde se nabízí 
problém externalit a jejich řešení.  
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2) Jestli v případě mikroekonomie je základní kontext přímo navázán 
na důsledky zdanění pro rovnováhu trhu, pak v makroekonomických 
otázkách je to dopad na výkon ekonomiky a možnosti stabilizace výkonu. 
Ta je setrvačně presentována především jako eliminace oscilací výkonu. 
Je zřejmé, že kontext stabilizace si nese pozitivní náboj v obsahu, i když 
daňové omezení multiplikačních efektů může vyznívat opačně. 

3) Zde se však nabízí vykročení za tradiční schéma stabilizační politiky, 
pokud se předmětem zájmu stane stabilita hospodářského růstu. Kde 
se zdanění prolíná s ochotou investovat a vytvářením předpokladů pro růst 
potenciálního produktu. Obsahově se zde dá využít Lafferova křivka 
k argumentaci vztahu zdanění a ekonomické aktivity, ať už se jedná 
o ochotu pracovat, ochotu investovat či ochotu spořit.  

4) V této souvislosti je na místě učinit jedno historické ohlédnutí. Brzy tomu 
bude sto let, co se právě v Brně začal v ekonomii formovat a rozvíjet 
přístup, který je zpravidla označován jako brněnská škola. Byl založen 
na pozitivních východiscích moderní mikroekonomie a rovněž deklaroval, 
že ekonomie musí být pozitivní. Ale všichni jeho stoupenci (K. Engliš, 
J. Loevenstein, V. Chytil, V. Vybral, atd.) vykročili současně za hranice 
pozitivní ekonomie při vstupu do oblasti praktické hospodářské (finanční 
či sociální) politiky, kde se snažili o onen kompromis založený na aplikaci 
teoretického poznání ekonomie a sociálního kontextu života společnosti. 
Právě to jim umožňovalo nastolovat otázky, zakládající také touhu hledat 
na ně odpověď. Dá se ukázat, že v uvedeném období sehrálo roli i to, 
že se jednalo o dobově vhodný okamžik pro realizaci takového přístupu.  

5) Vše nasvědčuje tomu, že se nám v evropském prostoru neúprosně 
přibližuje chvíle, kdy bude nutno dopracovat se k novému konsensu 
v otázkách, co si společnost a její stát může dovolit, co můžeme očekávat 
a na co se můžeme spolehnout. Problém nazrává rychleji, než je naše 
ochota tomu věřit a tudíž i potřeba hledat odpovědi. Ekonomové by však 
měli být připravení na hledání a argumentování, přestože otázky nejsou 
dosud nastoleny. V odpovědích na nové otázky nevystačíme se zažitým 
a tradičním schematismem učebnicových rámců zdůrazňujících, 
co odejme stát daní, jsou prostředky, které by byly vyňaty 
z multiplikačních efektů. Na druhé straně nevystačíme ani 
se zdůrazňováním, že multiplikační efekty má státní výdaj na straně 
poptávky či sociálně orientované transferové platby. Schémata obsažená 
v ekonomii J. M. Keynese a jejich dobová neokeynesovská interpretace 
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mají v sobě obsažen vedle obecných souvislostí i dobový kontex, 
odrážející právě určitý pohled na roli státu v životě společnosti a zejména 
z toho odvozenou dobovou konstrukci hospodářskopolitického přístupu. 
Takže, minimálně precizace koloběhu prostředků, které jsou vybrány 
daněmi, představuje první krok, rozumného ukotvení daňové 
problematiky ve výkladu ekonomie. 
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