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Abstrakt: Pro měření dopadu daňového zatížení ve vztahu k daňovým únikům 
se často využívá jedné proměnné daňového zatížení bez využití dalších 
alternativních ukazatelů. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že se výsledky 
jednotlivých analýz od sebe mohou lišit. Na základě tohoto předpokladu bylo 
cílem práce prostřednictvím korelační analýzy ověřit, jakou vazbu vykazují 
jednotlivé ukazatele daňového zatížení vůči daňovým únikům. Mezi sledované 
ukazatele patří: index daňového zatížení, implicitní daňová sazba z práce 
a složená daňová kvóta. Výstup korelační analýzy ukazuje, že daňové úniky 
mají nejsilnější vazbu s ukazatelem daňové kvóty. Jednotlivé výsledky 
ukazatelů jsou značně odlišné, a proto jejich volba v komplexních modelech 
zkoumání determinace daňových úniků může hrát významnou roli. 
 
Klíčová slova: daňové úniky, index daňového zatížení, složená daňová kvóta, 
implicitní daňová sazba z práce, korelační analýza.  
 
Abstract: For measurement the impact of the tax burden in relation to the tax 
evasion it is often used only one representative of tax burden without using  
possible alternative indicators. From this reason, it is likely that the results 
of each analysis may differ. On the basis of that the aim of the paper was via 
correlation analysis to verify what relationship is between alternative 
indicators of tax burden and tax evasion. As the observed indicators there 
were used: index of the tax burden, the implicit tax rate on labor and total tax 
quota. The results of correlation analysis show that the tax evasion has the 
strongest association with the indicator total tax quota. The individual results 
of indicators are quite different and therefore the choice of them in complex 
models of investigation of determination the tax evasion can play 
an important role. 
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1 ÚVOD 
Struktura daňového systému kromě ekonomického růstu determinuje také 
další dílčí proměnné, mezi které patří mimo jiné i daňové úniky. Na základě 
Lafferovy křivky (Laffer, 1986) je za jinak nezměněných podmínek 
předpokládáno, že s rostoucím daňovým zatížením poroste daňový odpor 
ekonomických subjektů a tím i jejich snaha vyhnout se placení daní, 
což se projeví v nárůstu daňových úniků. Tento aspekt se potvrdil například 
v Rusku v období před prudkým snížením daní z příjmů fyzických osob 
v roce 2001 (Kohout, 2002). Do této doby byl ruský daňový systém 
charakterizován vysokými daňovými sazbami a komplikovaností, což mimo 
jiné vedlo k daňovým únikům a tím i nižšímu daňovému inkasu. Z tohoto 
důvodu lze říci, že vysoká míra zdanění podporuje nárůst stínové ekonomiky, 
kam lidé přesouvají své činnosti, aby se vyhnuli odvádění daní (Široký, 
2008). Schneider a Williams (2013) jako hlavní příčinu daňových úniků 
označují rovněž daňovou zátěž, ale také míru regulací a předpisů, sektor 
veřejných služeb, daňovou morálku a kvalitu veřejných institucí. Jedná 
se tedy spíše o subjektivní vystižení daňových úniků. Aspekt ohledně 
pozitivní závislosti daňových úniků a míry zdanění potvrzuje i Allingham 
a Sandmo (1972) s důrazem na předpoklad existence averze k riziku 
a velikosti základny trestu za daňové úniky. Na druhé straně autoři jako 
Renoy a kol. (2004) uvedli, že vztah mezi velikostí daňových úniků 
a daňového zatížení není prokazatelný a neexistuje zde žádná korelace. Tento 
předpoklad potvrzují Skandinávské země, které mají vysoké daňové zatížení, 
ovšem bez výrazně vyšší velikosti stínové ekonomiky a tudíž i daňových 
úniků. Toto stanovisko podporuje rovněž práce Richardsona (2006), který 
poukazuje na to, že na daňové úniky mají nejsilnější dopad tzv. neekonomické 
faktory, kterými jsou složitost právního systému, vzdělání, zdroj příjmů, 
spravedlnost a daňová morálka. Fassmann (2007) dokonce upozorňuje na to, 
že daňové zatížení působí na jednotlivé složky stínové ekonomiky téměř 
až opačným vlivem a nelze jím v žádném případě vyjádřit velikost stínové 
ekonomiky a tedy i daňových úniků.  
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Samotná kvantifikace daňových úniků je značně problematická z důvodu 
komplikovanosti a odlišnosti odhadu stínové ekonomiky. Fassmann (2007) 
spatřuje příčiny odchýlení v odhadu stínové ekonomiky v několika činitelích. 
Hlavním důvodem je, že autoři vycházejí z různě určené stínové ekonomiky 
a používají odlišné metody odhadů, dále se jedná o odlišnou matematickou 
formulaci hodnot nebo rozdílné časové období, při kterých se používají 
odlišně kvalitní soubory dat. Metody těchto odhadů lze rozčlenit na přímé 
a nepřímé. Přímé metody jsou založeny na základě šetření kvalitativního 
průzkumu mezi domácnostmi a podniky, kde se většinou používají 
pro doplnění národních účtů. Mezi české autory z oblasti kvalitativního 
výzkumu patří například Hanousek a Palda (2006). Průzkumy realizují 
od roku 2000, kde dospívají k názoru, že počet subjektů nepřiznávající daně 
postupně klesá. Naproti tomu nepřímé metody jsou založeny na předpokladu 
zanechávání stop ve formální ekonomice, kde nepřímé metody lze dále dělit 
na metody rozporů, monetární metody, metody trhu práce a vícefaktorové 
kombinované metody. Mezi vícefaktorové kombinované metody se řadí 
například Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC). Tato metoda 
se zaměřuje zejména na chování ekonomických subjektů, které přispívá 
k existenci stínové ekonomice. Frey a Weck-Hannemann (1984) aplikovali 
tuto metodu na 17 státech OECD v roce 1984. Dle modelu je stínová 
ekonomika ovlivňována z prvního pohledu řadou faktorů jako je například 
daňová morálka, vzdělání aj. a z druhého pohledu je možné stínovou 
ekonomiku detekovat prostřednictvím jednotlivých ukazatelů, kterými jsou 
růst HDP, nezaměstnanost aj. 

Významným přínosem v oblasti měření daňových úniků na základě MIMIC 
modelu se stal článek Bauhna a Schneidera (2012), ve kterém prezentují 
časovou řadu daňových úniků napříč zeměmi OECD. Při odhadu výše 
daňových úniků autoři předpokládají, že jej tvoří legální aktivity, které jsou 
skryty před státními institucemi. Z výše uvedeného vyplývá, že tento odhad 
nezahrnuje nelegální aktivity jako například pašování drog, praní špinavých 
peněz aj. Při použití modelu MIMIC nevýhodou však zůstává, že výsledky 
jsou relativními odhady vůči rozměru daňových úniků. Bylo tedy nutné tyto 
odhady převést do absolutních odhadovaných hodnot. K tomu se využívá 
metoda měnové poptávky, která funguje za předpokladu, že transakce 
ve stínové ekonomice probíhají jen v hotovosti (Schneider a Williams, 2013).  

Pro kvantifikaci daňového zatížení se nejčastěji používá ukazatel daňové 
kvóty. Daňová kvóta je rozdělována na jednoduchou a složenou daňovou 
kvótu. Zatímco jednoduchá daňová kvóta zahrnuje pouze daně jako takové, 
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složená daňová kvóta obsahuje mimo daní také příspěvky na sociální 
zabezpečení, čímž se stává komplexnějším ukazatelem daňové zátěže. Způsob 
výpočtu daňové kvóty je stanoven v Evropském systému účtů (Evropská 
komise, 2010). Dle této metodiky jsou v čitateli zahrnuty příjmy z daní 
a ve jmenovateli je pak obsaženo HDP. Výsledné hodnoty pro jednotlivé 
země se však mohou lišit z důvodu odlišné metody výpočtu HDP 
nebo způsobem výpočtu daňových příjmů. Pokud jde o HDP, zde se může 
jednat o zkreslení údajů vlivem šedé ekonomiky, zákonných daňových výhod 
nebo vládních záruk a půjček (Kubátová, 2015). Hlavní předností daňové 
kvóty je její mezinárodní srovnatelnost a dále skutečnost, že její velikost není 
ovlivněna velikostí ekonomiky ani výší inflace. 

Další možností jak vyjádřit daňové zatížení je využití implicitní daňové sazby, 
která je ve své podstatě velmi podobná daňové kvótě. Tento ukazatel 
se nejčastěji používá pro vyjádření daňového zatížení z práce, ale také 
ze spotřeby a kapitálu. Implicitní daňová sazba se vypočítá jako podíl 
celkových daňových inkas z každého typu příjmů k potenciálním výnosům 
těchto daní. Výsledná hodnota je vyjádřena v procentech, což vyjadřuje, kolik 
z uskutečňované ekonomické činnosti je poplatník povinen zaplatit na daních 
do veřejného rozpočtu. Ve výpočtu jsou zohledňovány nominální sazby daní, 
daňové slevy, odpočitatelné položky nebo jak je systém zkonstruován. 
Metodickou základnou tohoto ukazatele je Evropský systém účtů 1995 
(Evropská komise, 2013), který je doplněný o seznam daní a sociálních 
příspěvků dle národních klasifikací. Vzorce pro výpočet implicitní daňové 
sazby vychází z metodiky Taxation trends in the EU (Evrospká komise, 
2012). Implicitní daňová sazba z práce vyjadřuje průměrné efektivní daňové 
zatížení práce v dané ekonomice a kalkuluje se pouze ze zaměstnané pracovní 
síly, kde jsou v čitateli obsaženy daně ze závislé činnosti a dále pak povinné 
příspěvky na sociální zabezpečení, které jsou hrazeny jak zaměstnancem, 
tak zaměstnavatelem. Ve jmenovateli jsou vyjádřeny veškeré náklady práce, 
tedy vyplacené mzdy včetně daní z příjmů. Hlavním důvodem pro výběr 
tohoto ukazatele je skutečnost, že je vhodný zejména pro mezinárodní 
srovnání daňového zatížení. 

Výhodou daňové kvóty a implicitní daňové sazby je jejich mezinárodní 
srovnatelnost a věrohodnost pro země Evropské unie. Ovšem jejich zásadním 
problémem je využití daňových výnosů jako odrazu daňového zatížení, 
kde nemusí existovat prokazatelná korelace. Kotlán a Machová (2012) 
upozorňují na tento významný nedostatek tím, že vyšší daňové zatížení 
nemusí být vždy spojeno s vyššími daňovými výnosy. Vysoké daňové zatížení 
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může ve smyslu Lafferovy křivky vést k nižším daňovým výnosům (Laffer, 
1986). Mezi další nedostatek daňové kvóty patří fakt, že jeho výpočet 
obsahuje ukazatel hrubého domácího produktu, který může být významně 
nespolehlivý z důvodu různé úrovně šedé ekonomiky v jednotlivých zemích. 
Problematikou daňové kvóty se dále zabývají například Szarowska (2011), 
Johansson a kol. (2008) nebo Arnold (2008).  Z výše uvedených důvodů 
zavedli Kotlán a Machová (2013) index daňového zatížení. Jedná se o index, 
který zahrnuje objektivní i subjektivní charakteristiku popisující velikost 
daňového zatížení u jednotlivých typů daní. Tento index je tvořen z několika 
dílčích subindexů, které odpovídají určitým aspektům zdanění. Hodnoty 
subindexů jsou získány jako kombinace tzv. tvrdých dat z databází OECD, 
ILO (International Labour Organisation), CIA (Central Intelligence Agency), 
vnitrostátních právních předpisů a tzv. měkkých dat, která byla získána 
od daňových odborníků, kteří přiřazovali váhy k daňovému zatížení podle 
svého stanoviska. Respondenti tohoto šetření v případě každého subindexu 
rozdělovali hodnotu 100 % mezi jeho dílčí složky podle toho, jak se podílejí 
na daňovém zatížení v příslušné zemi, přičemž vyšší procento znamenalo 
vyšší daňovou zátěž. 

Je zřejmé, že hodnota daňového zatížení je významně ovlivněna zvolenou 
metodou jeho měření. Jednotlivé ukazatele se od sebe více či méně odlišují, 
což může rozdílně působit i na hodnocení determinant daňových úniků. 
Na základě tohoto předpokladu je cílem práce prostřednictvím korelační 
analýzy ověřit, jakou vazbu vykazují jednotlivé ukazatele vůči daňovým 
únikům s možností jejich evaluace pro účely zahrnutí do komplexních analýz 
v oblasti daňových úniků.  

2 METODIKA 
Data složené daňové kvóty jsou čerpána z databáze Eusrostat (2016a), stejně 
tak jako data implicitní daňové sazby z práce (Eurostat, 2016b). Data 
daňových úniků jsou získaná ze sběru dat daňových úniků zemí OECD, který 
provedli Buehen a Schneider (2012). Vstupní hodnoty jednotlivých 
proměnných jsou ve formě panelových dat. Výběr počtu pozorování 
je odvozen od počtu členských států EU. Problém nastává u ukazatele indexu 
daňového zatížení, který není sestaven pro státy: Bulharsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Malta, Rumunsko a Chorvatsko. Z tohoto důvodu je konečný výběr 
pozorování 21. Z důvodu potřeby sjednocení časových řad je období určeno 
pro roky 2000 až 2010. Jednotlivé proměnné jsou označeny následujícím 
způsobem:
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TE daňové úniky (Tax Evasion), 

WTI index daňového zatížení (World Tax Index), 

 implicitní daňová sazba z práce (Implicit Tax Rate on Labour), 

TTQ složená daňová kvóta (Total Tax Quota). 

Závislost mezi vysvětlující proměnnou (daňové zatížení vyjádřené pomocí 
indexu daňového zatížení, složené daňové kvóty a implicitní daňové sazby 
z práce) a vysvětlovanou proměnnou (daňové úniky) se bude ověřovat 
prostřednictvím korelační analýzy, jakožto základní metody pro zjištění 
intenzity (síly nebo těsnosti) závislosti dvou náhodných proměnných X a Y 
(Herbák a kol., 2005).  

Míra korelace je měřena pomocí korelačního koeficientu (jinak označován 
jako Pearsonův), který může nabývat hodnot v intervalu  od -1 do +1. 

 

      (1) 

kde:  

 párový korelační koeficient indexu daňového zatížení 
a daňových úniků, 

  index daňového zatížení pro i-té měření,  

  aritmetický průměr indexu daňového zatížení, 

  daňové úniky pro i-té měření, 

   aritmetický průměr daňové úniky. 

Stejně jako pro WTI platí tento vzorec také pro další dvě vysvětlující 
proměnné  (2) a TTQ (3). 

Hodnota korelačního koeficientu -1 vyjadřuje negativní závislost, což značí 
nepřímou korelaci. Naopak hodnota 1 vyjadřuje pozitivní závislost neboli 
přímou korelaci. Pokud korelační koeficient nabývá hodnoty 0, pak mezi 
znaky existuje nekorelovanost. Ovšem neokorelovanost neznamená okamžitě 
nezávislost. Pouze pro případ vícerozměrného normálního rozdělení odpovídá 
nekorelovanost nezávislosti (Militký a Meloun, 2000).  
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Síla závislosti se určí podle velikosti absolutní hodnoty korelačního 
koeficientu: 

0,00 – 0,19 velmi slabá závislost, 

0,20 - 0,39 slabá závislost, 

0,40 - 0,59 střední závislost, 

0,60 - 0,79 silná závislost, 

0,80 - 1,00 velmi silná závislost (Evans, 1996). 

Interpretace korelačního koeficientu přepokládá, že obě zkoumané proměnné 
jsou náhodnými veličinami, které mají normální rozdělení. Pro testování, zda 
výběr dat vychází z normálního rozdělení, se používá test významnosti. 
Testujeme hypotézu, že korelační koeficient je roven nule, tedy: 

: ρ = 0 proti : ρ ≠ 0     (4) 

Testovací kritérium Studentova t-testu je pak vyjádřeno ve tvaru: 

      (5) 

kde: 

t t-statistika (náhodná veličina), 

n rozsah výběrového souboru, 

r párový korelační koeficient. 

S pravděpodobností s n – 2 stupni volnosti a kritickou oblastí definovanou 
následovně: 

   (6) 

kde: 

W kritický obor, 

 kvantil, 

 zvolená hladina významnosti. 

Následně bude celá analýza sloužit pro vzájemné porovnání a určení intenzity 
závislosti ukazatelů daňového zatížení a daňových úniků. 
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3 VÝSLEDKY 
Obecný náhled na podobu zkoumaných dat nabízí popisné statistiky 
zvolených ukazatelů, tedy indexu daňového zatížení, implicitní daňové sazby 
z práce, složené daňové kvóty a konečně také daňových úniků. 

Tabulka 1: Popisná statistika 

Proměnná Průměr Medián Minimum Maximum Směrodatná 
odchylka 

DU 1,59 1,50 0,70 2,90 0,53 
WTI 0,61 0,60 0,44 0,79 0,07 
 35,64 37,10 22,30 46,80 5,93 

TTQ 37,57 37,15 28,19 49,70 4,81 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pozn.: Výsledné hodnoty  a TTQ jsou uvedeny v procentech. 

Z Tabulky 1 popisných statistik jsou patrné poměrně velké rozdíly dat. 
Například index daňového zatížení se v přepočtu pohybuje ve svém průměru 
kolem hodnoty 61 %, zatímco ukazatel složené daňové kvóty dosahuje 
v průměru hodnoty 38 %. Tato a také ostatní diference jsou způsobeny 
metodikou stanovování jednotlivých ukazatelů. Závislost dvou proměnných 
lze pak vizuálně vyjádřit v bodových grafech.  

Graf 1: Bodový graf indexu daňového zatížení a daňových úniků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Čím jsou body blíže lineární křivce, tím je závislost těsnější. Hodnoty v Grafu 
1 neleží přímo na přímce, ale je patrný jejich vývoj kolem této přímky. 
Lineární křivka vykazuje nepatrný růst, čímž se předpokládá pozitivní 
závislost. 
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Graf 2: Bodový graf implicitní daňové sazby z práce a daňových úniků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Stejně jak tomu bylo u předchozího případu, vstupní data v Grafu 2 jsou více 
vzdálené od lineární přímky, ovšem s tím rozdílem, že se tato přímka jeví 
klesajícím trendem.  

Graf 3: Bodový graf složené daňové kvóty a daňových úniků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V Grafu 3 v porovnání s předchozími případy se hodnoty složené daňové 
kvóty a daňových úniků pohybují v blízkém okolí klesající přímky. I když 
se jedná vždy o ukazatele daňové zátěže, tak se od sebe odlišují především 
předpokládaným směrem korelační závislosti. Důvodem může být právě 
zvolená metoda sběru dat a jejich následná úprava. Závislost bude dále 
ověřena prostřednictvím korelační analýzy. Na základě výpočtu korelačního 
koeficientu podle vzorce (1) až (3) lze nejen stanovit závislost mezi daňovými 
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úniky a ukazateli daňového zatížení, ale také jejich vzájemnou těsnost. 
Ověření závislosti bude provedeno pomocí vzorce (5), kde se na základě 
hodnoty kritického oboru dle vzorce (6) rozhodne o zamítnutí popřípadě 
nezamítnutí nulové hypotézy podle vzorce (4).  

Tabulka 2: Dosažené výsledky daňového zatížení 

Proměnná 
Párový 
koeficient 
korelace 

T-test Síla závislosti 

WTI 0,0270 0,4087 Velmi slabá 
 -0,0149 0,2255 Velmi slabá 

TTQ -0,3536 5,7205 Slabá 
Hranice kritického oboru 0,1291 

Hladina významnosti 0,05 
Počet pozorování 231 

Zdroj: Vlastní zpracování 
Pozn.: Výsledky t-testu jsou uvedeny v absolutní hodnotě. 

Jak je z Tabulky 2 patrné, pro všechny tři ukazatele daňového zatížení 
je testovací kritérium významnosti v absolutní hodnotě větší než hranice 
kritického oboru, a proto zamítáme nulovou hypotézu . Můžeme tedy říct, 
že u všech těchto ukazatelů se potvrdila závislost s daňovými úniky. 
Na základě hodnoty korelačního koeficientu ve výši 0,0270 byla v případě 
indexu daňového zatížení prokázána pozitivní závislost s daňovými úniky. 
Hodnota korelačního koeficientu implicitní daňové sazby z práce a daňových 
úniků dosahuje velikosti -0,0149, což představuje velmi slabou negativní 
závislost. Korelační koeficient složené daňové kvóty a daňových úniků 
je roven -0,3536, což lze považovat za slabou negativní závislost, téměř 
hraničící se střední sílou závislosti. Na základě komparace dosažených hodnot 
korelačních koeficientů byla na hladině významnosti 5 % prokázána nejvyšší 
míra závislosti u ukazatele složené daňové kvóty. Z tohoto vztahu lze posléze 
vyvodit, že rostoucí daňové zatížení ve formě složené daňové kvóty vede 
k nižším daňovým únikům a naopak. V porovnání se složenou daňovou 
kvótou je identifikovaná závislost daňových úniků s ostatními ukazateli 
daňového zatížení minimální.  
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4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Cílem této práce bylo ověřit sílu a intenzitu závislosti mezi vybranými 
ukazateli daňového zatížení a daňovými úniky pomocí korelační analýzy 
za účelem porovnání těchto výsledků s možností evaluace zjištěných 
diferencí.  

Prvním zkoumaným vztahem byly daňové úniky a index daňového zatížení, 
kde koeficient korelace dosáhl pouze výše 0,0270. Ve vztahu daňových úniků 
a implicitní daňové sazby z práce byl stanoven koeficient korelace ve výši -
0,0149. Posledním ukazatelem, který byl do analýzy zahrnut, byl ukazatel 
složené daňové kvóty. V tomto případě korelační koeficient dosahuje úrovně -
0,3536. Hodnoty prvních dvou ukazatelů daňové zátěže vyšly poměrně nízké, 
což představuje velmi slabou závislost těchto ukazatelů s daňovými úniky. 
Nejvyšší hodnota korelačního koeficientu byla identifikována u složené 
daňové kvóty, která tímto prokazuje slabou, avšak jasně prokazatelnou 
závislost ve vztahu k daňovým únikům. Výše této hodnoty značí negativní 
závislost, což podporuje stanovisko Fassmanna (2007), 
který formuloval závěr, že daňové zatížení působí na stínovou ekonomiku 
inverzním způsobem. Tuto negativní závislost potvrzuje také ukazatel 
implicitní daňové sazby z práce. Zajímavostí je výsledek korelačního 
koeficientu indexu daňového zatížení, kde jeho hodnota dosahuje pozitivní 
závislosti, čímž se odlišuje od zbylých dvou ukazatelů. Tato pozitivní, byť 
velmi slabá, závislost je tak v souladu s paradigmaty obecné daňové teorie, 
která předpokládá, že s rostoucím daňovým zatížením poroste také daňový 
odpor ekonomických subjektů a tím i jejich snaha vyhnout se placení daní, 
což se projeví v nárůstu daňových úniků (Laffer, 1986), (Schneider 
a Williams, 2012).  

Je zřejmé, že mezi ukazateli daňového zatížení existují značné rozdíly, proto 
jejich volba v komplexních modelech zkoumání determinace daňových úniků 
může hrát významnou roli. Z výsledků práce také vyplývá, že závislost mezi 
ukazateli daňového zatížení a daňovými úniky existuje. Tato závislost je však 
poměrně slabá, jelikož úspěšnost výběru daní často závisí na mnoha jiných 
faktorech, což potvrzuje například Richardson (2006). Jedná se například 
 o historický vývoj daného státu, jeho kulturou, zvyky obyvatel a vztahy mezi 
občanem a státem. Příkladem mohou být severské státy jako je Norsko, 
Finsko a Švédsko, kde je aplikováno relativně vysoké daňové zatížení 
a zároveň zde dosahují velmi vysoké úspěšnosti výběru daní. Tato skutečnost 
pramení zejména z přesvědčení obyvatel daného státu, že vybrané daně jsou 
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efektivně použity ve formě infrastruktury, školství, zdravotnictví, sociálních 
služeb, kultury a dalších veřejných statků.  
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