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Anotace 
 

Nositelé hospodářsko-politického rozhodování jsou za určitých podmínek 

schopni ovlivňovat chování jednotlivce se záměrem působit pozitivně na 

subjektivně vnímanou výši daňového zatížení, jež se v porovnání se skutečností 

zdá být menší.  

Cílem disertační práce je vymezit jednotlivé druhy fiskální iluze se 

zaměřením na iluzi daňovou, uvést možné zdroje způsobující vznik daňové iluze u 

jednotlivce a z pohledu vladaře analyzovat využití teorie daňové iluze v praxi. 

V první části práce je rozlišováno mezi daní jako pojmem právním a 

ekonomickým. Na zdanění je pak nahlíženo jako na instituci ve smyslu 

institucionální ekonomie. Za prvotní funkci daní je považována funkce fiskální. 

V druhé části práce je vymezen pojem iluze a uvedení psychologicko – 

ekonomických zdůvodnění vzniku iluzí. Byla provedena charakteristika 

jednotlivých druhů fiskální iluze (daňová, výdajová a ostatní iluze), které je 

možné dále diferencovat na dílčí formy iluze. Důraz je kladen na teorii daňové 

iluze a určení zdrojů této iluze. Za dva základní zdroje iluze je považována 

důchodová elasticita daňových příjmů a složitost daňového systému. Složitost 

daňového systému lze spatřit v roztříštěnosti daňového systému, ve viditelnosti 

jednotlivých daní a prostoru pro legální minimalizaci daňové povinnosti. 

Implementace zdrojů daňové iluze do daňového systému je demonstrována 

prostřednictvím teoretické křivky souhrnné spokojenosti daňových subjektů 

s aktuálním daňovým zatížením. Vladař k dosažení vlastního cíle bude vytvářet 

takový daňový systém, aby ve společnosti byl minimalizován počet jedinců, 

jejichž rozdíl mezi individuální psychologickou hranicí zdanění a subjektivně 

vnímanou  výší daňového zatížení je záporný.  

Z pohledu vladaře lze za optimální daňový systém považovat takový 

systém, který umožňuje jedincům dle teorie hédonismu dosáhnout „slasti“. 

Daňový systém, který naplňuje tento požadavek, je uspořádán v souladu s teorií 

daňové iluze. 

V závěru práce je zkoumán vztah mezi daňovou iluzí a požadavkem 

maximalizace daňových příjmů a dále vliv této iluze na neefektivnost veřejných 

financí.   



 

Summary 
 

Tax illusion as an integral part of the tax theory and practice  

 

Economic and political decision-making authorities are under certain 

conditions able to influence individual behaviour with the intention to have a positive 

impact on its subjective tax burden claim, which seems to be lower in comparison 

with the real one. 

The aim of the dissertation is to define the types of fiscal illusion with a focus 

on tax illusion, state possible sources causing tax illusion at the individual and 

analyze the usage of governor tax illusion theory in practice. 

In the first part, the difference between the concept of taxation as a legal and 

economic is explained. Taxation is then viewed as an institution in the sense of 

institutional economics. The primary function of taxes is considered a fiscal function. 

In the second part the notion of illusion and putting psychological - economic 

justification of an illusion is defined.  Description of different types of fiscal illusion 

was made (tax, expenditure and other illusions), which can be further differentiated 

into sub-types of illusions. Emphasis is placed on tax illusion theory and to identify 

the sources of this illusion. As a two main sources of the illusion are considered 

income elasticity of tax revenue and tax complexity. Tax complexity can be viewed in 

the fragmentation of the tax system, the visibility of taxes and legal space to minimize 

tax liabilities. 

Tax illusion resources implementation into the tax system is demonstrated by 

the theoretical curve of taxpayers overall satisfaction with the actual tax burden. 

Governor attempting to reach  his  own goal will create a tax system in order to 

minimize the number of the individuals whose difference between individual 

psychological taxation boundary and subjectively perceived tax burden claim is 

negative. 

 From the governor´s perspective, is the tax system optimal, if it enables to 

the individuals according to hedonism to reach “pleasure”. Tax system which satisfies 

this requirement is arranged in accordance with the theory of tax illusion. 

In the end  the relationship between tax illusion and the requirement to 

maximize tax revenues  is examined, and moreover, the influence of illusions on the 

inefficiency of public finances is studied. 
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1 Úvod 
 

V proslulé povídce Candide francouzského osvíceneckého spisovatele 

Voltaire filosof dr. Pangloss učil Candida, že je prokázáno, že nic na světě 

nemůže být uspořádané jinak než tak, jak to uspořádáno je. A jelikož všechno 

bylo stvořeno za nějakým účelem, musí mít všechno účel ten nejlepší. „Vše, co 

existuje, musí být to nejlepší z možného, neboť nikdo přece nemá zájem na tom, 

aby existovaly horší světy. Kdyby existoval nějaký lepší svět, pak by byl již dávno 

nastolen“ (Voltaire 2009: 7).  

Pokud by dr. Pangloss měl pravdu, pak svět, ve kterém existuje institut 

zdanění, je tím nejlepším světem z možných světů. Historie poskytuje dostatečné 

množství informací o tom, že tento institut existoval v dobách minulých a jistě 

tomu tak bude i nadále v budoucnu. Čas jistě není vždy dobrým měřítkem kvality 

a vůbec nezdůvodňuje opodstatněnost dané instituce, ale jak tvrdil americký 

prezident B. Franklin „na světě jsou jisté jen dvě věci: daně a smrt“ (Kubátová 

2006: 14).   

 

Veřejné finance, jako vědní disciplína, jsou dle Peková (2005) primárně 

založeny na tzv. institucionálním pojetí veřejných financí, tj. jak nositelé 

hospodářsko-politického rozhodování využívají jim dané nástroje, zejména daně a 

veřejné výdaje, k ovlivňování chování a rozhodování jednotlivců, domácností, 

podniků, neziskových organizací, zájmových skupin a dalších subjektů. 

Předmětné ovlivňování ekonomických subjektů však může a obvykle tak i je 

činěno s cílem dosáhnout vlastního prospěchu, a to vše v souladu s teorií veřejné 

volby. 

Pokud psychologická hranice zdanění představuje ekonomickým 

subjektem individuálně určenou hranici, do které zdanění nevnímá, popřípadě 

vnímá, avšak její výši akceptuje jako přijatelnou, pak nositelé hospodářsko-

politického rozhodování jsou za určitých podmínek schopni ovlivňovat chování 

jednotlivce se záměrem rozšířit právě tuto pomyslnou hranici. Rovněž tak je 

možné působit  pozitivně na subjektivně vnímanou výši vlastního daňového 

zatížení, jež se v porovnání se skutečností zdá být menší. A zde existuje prostor 
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pro zkoumání různých druhů fiskální iluze, které mohou u jednotlivců způsobit, 

že systematicky mylně ohodnocují výši vlastního daňového břemene či výši statků, 

které jsou poskytovány z veřejných a tedy zejména z daňových zdrojů. 

 

Teorie fiskální a zvláště daňové iluze je jako celek v zahraniční odborné 

literatuře upravena zejména v díle J. Buchanana, který v roce 1967 oživil 

myšlenky italského ekonoma a sociologa A. Puvianiho z počátku 20. století.                     

J. Buchanan však nevytvořil ucelenou teorii, nýbrž poskytl vhodné teoretické 

zázemí pro další autory. Zejména v 70. a 80. letech minulého století tak byla 

fiskální iluze rozšířena příkladně o dotační či nájemníkovy iluze. Od druhé 

poloviny 80. let 20. století do současnosti se započaly jednotlivé formy fiskální 

iluze ověřovat, a to buď prostřednictvím metod expertních nebo matematicko-

statistických. Nicméně ani tyto skutečnosti nepodnítily zahraniční autory, aby 

dosavadní teoretické i praktické poznatky shrnuly do jednoho celku1. 

Rovněž tak i v tuzemské literatuře nelze najít dílo, vyjma českého překladu 

Buchanan (1998), které by tuto problematiku detailněji zkoumalo. Nejvíce 

prostoru (přibližně dvě normované strany textu) je této teorii věnováno v Gregor 

(2005), kde je fiskální iluze považována za možný zdroj neefektivity veřejných 

financí. V podobném duchu, ve vztahu k vytváření trvalých deficitů veřejného 

rozpočtu, je argumentováno i v Sedmihradská-Nitschová (2004). Daňová iluze 

jako jeden z druhů fiskální iluze není samostatnou součástí žádné publikace 

věnované daňové teorii. 

  

 

 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Toto tvrzení lze doložit s poukazem na seznam literatury všech současných vědeckých výstupů 
v dané oblasti zkoumání, které se odkazují zejména na tři články s významným teoretickým 
zázemím, a to Buchanan (1998), Oates (1988) a Wagner (1976). 
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2 Cíl a metody zpracování  
 

Pokud by bylo možné přesně zjistit důchody všech lidí, pak by dle            

K. Engliše se dalo zdanění realizovat jedinou důchodovou daní. Protože však dle 

Engliš (1994) tomu tak není, pak stát zavádí mnoho různých daní. Současně však 

poznamenává, že „některé také proto, aby si lidé ani neuvědomili, kolik daní platí, 

a nebrojili proti nim“ (Engliš 1994: 296).  

K. Engliš si tak nepřímo povzdechl nad jedním z možných zdrojů daňové 

iluze, kdy vladař může cíleně preferovat roztříštěnost daňového systému, tj. velký 

počet daní v daňové soustavě, a to právě s cílem minimalizovat případný vzdor 

daňových subjektů vůči daňovému zatížení.  

 

Problematika fiskální iluze nebyla dosud v českém ekonomickém prostředí 

dostatečně zmapována. Proto cílem disertační práce je vymezit jednotlivé 

druhy fiskální iluze se zaměřením na iluzi daňovou, uvést možné zdroje 

způsobující vznik daňové iluze u jednotlivce a z pohledu vladaře analyzovat 

využití teorie daňové iluze v praxi.  

Cílem práce není realizace vlastní analýzy fiskální iluze vycházející 

z expertních, empirických nebo matematicko-statistických metod. Výstupem 

práce nejsou potenciální doporučení vedoucí k eliminaci či minimalizaci daňové 

iluze. V práci není zkoumána problematika peněžní iluze. 

 

 Pro dosažení stanoveného cíle je práci nutné rozčlenit na část teoreticko-

metodologickou a teoreticko-aplikační, kdy tyto části jsou v následujících třech 

kapitolách vzájemně provázány.  

 Výchozí tezí práce je, že nositelé hospodářsko - politických rozhodnutí 

vytvářejí cíleně systém zdanění tak, aby daňové subjekty mylně ohodnocovaly 

výši vlastního daňového zatížení, a to tak, aby uvalené daňové břemeno                   

bylo vnímáno menší, než je ve skutečnosti. Aby bylo možné tuto tezi v práci 

rozpracovat, pak je nezbytné v první části práce rozlišit daň jako pojem právní a  

pojem ekonomický a dále nahlédnout na zdanění jako na instituci ve smyslu 

institucionální ekonomie. Zde pak bude poukázáno na rozdíl mezi trvalým 
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institutem zdanění a institucí zdanění, která se vyvíjí v čase a přizpůsobuje se 

daným historickým, politickým, společenským a ekonomickým podmínkám.  

Následně pak bude zkoumáno, zda institut zdanění ke své životaschopnosti 

potřebuje instituci trhu a tedy, zda tři tradiční funkce daní (alokační, stabilizační a 

redistribuční) je možné označit jako prvotní funkce daní. 

 Fiskální iluze, resp. jednotlivé druhy fiskální iluze nevznikají samovolně. 

Vždy musí existovat alespoň dvě strany, přičemž první strana                           

(nositelé hospodářsko-politické moci) vytváří účelově za pomocí znalostí (využití 

existence abstrakce, mentálního účetnictví, psychologie zdanění apod.) a nástrojů 

(fiskální instituce jako je daňový systém, rozpočtové určení daní, veřejné výdaje 

apod.) takový stav, který druhé straně (volič, daňový subjekt) 

„umožňuje“ podlehnout iluzi (volič se příkladně domnívá, že veřejné výdaje jsou 

poskytovány zdarma apod.).  

V druhé části práce je tak nutné nalézt psychologické či psychologicko - 

ekonomické zdůvodnění skutečnosti, že jednotlivci podléhají iluzi, kterou je 

nezbytné pro účely práce také vymezit. Pokud je chování jednotlivců ovlivněno 

iluzí, pak je zásadní zjistit, zda takovéto chování je možné zkoumat v rámci 

ekonomické vědy. Následně lze přistoupit k charakterizaci jednotlivých druhů 

fiskální iluze (daňová, výdajová a ostatní iluze), které je možné, vyjma iluze 

daňové, diferencovat na dílčí formy iluze. Vzhledem k zaměření práce bude 

výdajové a ostatní iluzi věnován prostor pouze k vymezení základních 

teoretických východisek a vybraným výzkumným závěrům či příkladům z praxe. 

Nosná část čtvrté kapitoly pak bude zaměřena na charakterizaci teorie daňové 

iluze, určení konkrétních zdrojů daňové iluze a jejího vlivu na vnímání 

skutečného daňového zatížení, a to za pomocí výzkumů prezentovaných 

v zahraniční literatuře. 

 Důvod, který vladaře primárně motivuje implementovat do daňového 

systému konkrétní zdroje daňové iluze, bude ve třetí části práce demonstrován za 

pomocí tzv. křivky souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním 

daňovým zatížením, která je nově vykonstruována pro tyto potřeby. Aby tak bylo 

možné učinit, bude nutné vymezit pojmy jako jsou individuální psychologická 
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hranice zdanění, míra akceptace s aktuálním daňovým zatížením a míra vzdoru 

s aktuálním daňovým zatížením, fixní a variabilní složka daňové iluze. Postupně 

bude zkoumáno prostředí bez existence daňové iluze (využití daně z hlavy), 

s daňovou iluzí a za existence daňového úniku (tax evasion) a jejich vliv na 

četnost nespokojené skupiny jednotlivců s daňovým zatížením, která může proti 

vladaři brojit. 

 Dle daňové teorie je předpokladem pro dobrý nebo optimální daňový 

systém dodržování jednotlivých teoretických daňových kánonů. Tato skutečnost 

však neurčuje, zda takový daňový systém je „dobrý“ pro vladaře nebo daňový 

subjekt. Pokud bude přijata teze, že daňové subjekty přistupuji k institutu zdanění 

dle filozofického učení o hédonismu, pak je možné srovnat jejich požadavky na 

daňový systém s požadavky vladaře, který postupuje v souladu s teorií daňové 

iluze. Následně je pak možné vznést otázku, zda racionálně jednající vladař se 

bude snažit dosáhnout teoretického vrcholu Lafferovy křivky. 

 Tuzemská a zejména zahraniční literatura považuje fiskální iluzi jako 

celek za významný zdroj neefektivity veřejných financí. Fiskální iluze se však 

člení na tři druhy iluzí, kdy bude právě zkoumáno, zda samotná daňová iluze 

skutečně způsobuje neefektivnost veřejných financí. 

  

V práci bude zejména využívána induktivní, deduktivní a historická 

metoda. Úskalím, které je téměř vždy spojeno s interpretací jevů z daňové teorie a 

praxe, je skutečnost, že zde existuje značný prostor pro hodnotící soudy, ačkoliv 

v práci jest v maximální míře dodržován přístup ve smyslu pozitivní ekonomie. 

Z tohoto důvodu bude využito institucionalistického přístupu spjatého se jménem                 

G. Myrdala, kdy s případnými hodnotícími soudy je dle Varadzin a Březinová 

(2003) sice pracováno v rámci počáteční tvorby koncepce, nikoliv však ve  fázi, 

ve které jsou prezentovány závěry. 

 

Iluze není pojem primárně používaný v ekonomii. I proto jsou v práci 

využity různé interdisciplinární poznatky, a to zejména z oblasti psychologie, 

sociologie a filosofie. 
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Použití a rozlišování metod na metody expertní (tj. zejména metody 

spočívající na principu dotazování), empirické (tj. metody spočívající na 

pozorování, měření a experimentování) a matematicko-statistické (tj. příkladně  

metody založené na principu měření souvislostí jako je metoda regresní) je 

převzato z (Varadzin a Březinová 2003:  150 - 154). 

 

Pokud jsou v práci použita slova jako vladař, vláda, nositelé hospodářsko 

– politického rozhodování, politik nebo politická moc, pak jsou považována za 

synonymická a představují jednotlivce či skupinu jedinců, kteří mohou legálně a 

přímo ovlivňovat výši a strukturu příjmové a výdajové strany veřejného rozpočtu 

(tj. vláda, zákonodárný sbor). Současně se předpokládá, že tito jedinci či skupiny 

jedinců vždy jednají v souladu s teorií veřejné volby2, a z toho také vyplývají 

obecné motivace či důvody, vedoucí k vytváření konkrétních zdrojů fiskální iluze.  

Synonymická vazba platí i u slov daňový subjekt a volič, rovněž tak jsou 

volně zaměňována slova daňové výnosy a daňové příjmy, daňové zatížení a míra 

zdanění. 

Při citaci konkrétních pasáží cizojazyčných textů je až na výjimky v práci 

uveden český překlad. Veškeré elektronické zdroje jsou citovány k datu 1. června 

2010. Odkazy v textu na použitou literaturu jsou tvořeny příjmením autora, rokem 

vydání a v případě doslovné citace či upřesňujícího odkazu pak i konkrétní 

stranou, pokud se nejedná o nečíslovanou elektronickou publikaci. 

Pokud z textu práce nebo seznamu literatury nevyplývá jinak, pak se vždy 

u tuzemských právních norem předpokládá, že je vycházeno z právního stavu 

platného k 1. červnu 2010. 

 

                                                   
2 Teorie veřejné volby má poměrně dlouhou historii. Způsoby veřejného rozhodování zkoumal již 
např. v 18. století francouzský politik J. A. de Condorcet. Mezi významné představitele, kteří 
moderní teorii veřejné volby v minulém století rozpracovali jako samostatnou vědní subdisciplínu, 
patří například   K. J. Arrow,  D. Black, A. Downs, G. Tullock, J. G. K. Wicksell. Předmět 
zkoumání školy veřejné volby je podobný předmětu zkoumání politologie: teorie státu, volební 
pravidla, politika stran, chování voličů, byrokracie, zájmové skupiny apod.  Soudobá literatura 
jako je Holman (2002), Peková (2005) k teorii veřejné volby uvádí, že ta zkoumá, jak vlády 
rozhodují o daních, o výdajích a dalších nástrojích státních zásahů do ekonomiky, zákonitosti 
politického systému rozhodování atd. 
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3 Zdanění jako instituce 

3.1 Ekonomické a právní vymezení pojmu daň 

 Existence daní, které v průběhu lidské historie měly různou formu, je 

téměř vždy spojena se vznikem takové organizace, které mohla svůj požadavek 

podpořit silou. „Studium historie zdanění ukazuje nevyhnutelně na drancování, 

vysoké daně a placení výpalného – což je ekonomický důvod obsazení nějakého 

území. Baroni, kteří podél Rýna vystavěli stanoviště na výběr mýtného, byli 

výběrčí daní. Byly jimi i gangy, které „chránily“ (za vynucené poplatky) karavany 

jdoucí na trh. Dánové, kteří se pravidelně vydávali do Anglie, kde byli nezvanými 

hosty, dokud se nevyplatili, nazývali své platby „Dannegeld“. To zůstalo po 

dlouhou dobu základem anglických majetkových daní. Římané, kteří dobývali 

nová území, přišli s myšlenkou, že peníze, které vybírají od porobených lidí, jsou 

toliko spravedlivou platbou za udržování zákona a pořádku. Normanští 

dobyvatelé dlouhou dobu brali Angličanům vše, co mohli. Když však oba národy 

přirozeným vývojem splynuly v národ jeden, staly se vybírané platby pravidelnými, 

daly vzniknout zvyku a poté zákonu a začalo se jím říkat daně.“ - Chodorov 

(1947). 

 Podobný historický nástin počátku existence daní lze nalézt i u tzv. 

politické ekonomie strachu, v které je lidský strach dle Higgs (2006) považován 

za základ moci každé vlády. Z historie mimo jiné vyplývá, že ti, kteří „nebyli 

dobyvateli ihned zabiti, museli vydržet znásilnění, oloupení, a poté museli být 

trvale svolní platit výpalné“ (Higgs 2006: 34) neustále se domáhajícím  a trvale 

usídleným „loupežníkům“. Podmaněné obyvatelstvo mělo reálný důvod se obávat 

o svůj život. Pokud jim bylo dáno na výběr, buď ztratíš život, anebo majetek, pak 

jejich volba byla zcela zřejmá. Tak mělo vzniknout placení daní, ať to bylo ve 

formě zboží, služeb nebo peněz. Tento typ strachu je dle Higgs (2006) zařazen do 

skupiny Třes se o svůj život a plať daně svým vládcům.  

Pokud tito vládci měli udržet svou nadvládu za akceptovatelné náklady, 

pak museli dosáhnout legitimity své moci. Každá vláda proto rozšířila „sílu svého 

meče o sílu modlitby, a tak vytvoří pevné spojení trůnu a oltáře. Kněží byli „ti, 

kteří vyrobili svaté texty vydávající se za popisy toho, jak byl stvořen svět, jak Bůh 
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svěřil moc do rukou panovníka a jak je královská moc nezbytná pro blaho 

každého …“ (Higgs 2006: 35). R. Higgs dále odkazuje na uspořádání mezi trůnem 

a oltářem v paralele ve starověkém Egyptu, při konání křižáckých výprav až po 

současnost a tvrdí, že jejich vzájemné vztahy byly založeny na spolupráci a 

vzájemné podpoře. „Tímto vojenský prvek vládnutí přenáší na lidi strach o život a 

duchovní složka obavy o věčnosti jejich duší“ (Higgs 2006: 36). Tento typ strachu 

dle Higgs (2006) je řazen do skupiny Třes se o svou duši a plať daně svým 

vládcům. 

V rámci další skupiny Vzhlížej k vládcům pro svou ochranu a plať jim 

daně je příkladně odkazováno na dílo M. Olsona, který poukazuje, že vládce bude 

investovat do veřejných potřeb jen tehdy pokud „hodnota očekávaných zvýšení 

daňových příjmů, které bude schopen vybrat od více produktivní populace, bude 

přesahovat náklady investic, umožňujících jejich zvýšení efektivity“ (Higgs         

2006: 37). 

Téměř až naturalistické nahlížení na vznik a samotnou existenci daní lze 

příkladně vyvážit náhledem K. Engliše, který ve svém díle Národní hospodářství 

v rámci struktury státního hospodářství poukazuje právě na solidaristické 

hospodářství, kdy stát (vláda) má starost, jak uhradit náklady na statky, které 

poskytuje zdarma. Stát může mít nahodilý, akcesorický příjem, jako je příkladně 

výnos (příjem) jím vlastněných podniků, z pokut, cel3, z darů a dědictví. Tyto 

nahodilé příjmy však mohou krýt jen část tzv. solidaristické (veřejné) potřeby. 

Stát tak dle Engliše (1994) stojí před otázkou, jak uhradit zbývající část veřejné  

potřeby, a tvrdí, že „tuto úhradu solidaristické hospodářství státu ze své 

individualistické podstavby, z hospodářství soukromých, výdělečných a 

spotřebních tím, že jim různými cestami odčerpává část výnosu, důchodu nebo 

majetku. To se musí dít samozřejmě donucením, protože jednotlivé přispívající 

                                                   
3 Z díla K. Engliše lze dovodit, že oproti současné daňové teorii (ačkoliv i zde se autoři názorově 
rozcházejí) clo nepovažoval za daň. Zdůvodnění pak vycházelo z tvrzení, že příjmy plynoucí 
z dávek vybíraných z dovozu zboží se řídí rozsahem dovozu ze soukromé iniciativy a tedy tento 
příjem není nutný (jistý). Pokud by se vycházelo ze stejné  úvahy, pak by příkladně daň darovací 
nemohla být daní, neboť akt darování je jistě nahodilá (nepravidelná) soukromá iniciativa, ačkoliv 
ji K. Engliš klasifikoval - viz (Engliš 1994: 298) - jako daň patřící do skupiny majetkových daní, 
které nepřímo zdaňují majetek.               



10

hospodářství za to nic nedostane; je to pro ně čistá oběť. Tyto příspěvky se 

nazývají daně.“ (Engliš 1994: 291). 

Tato (mini)exkurze do historie zdanění (tyto poznatky budou využity dále 

v textu) však jednoznačně neumožňuje vymezit samotný pojem „daň“.  Soudobá 

tuzemská daňová teorie daň charakterizuje jako  „povinnou, zákonem předem 

stanovenou částku, kterou se odčerpává na nenávratném principu část 

nominálního důchodu ekonomickému subjektu“ (Široký a kol. 2008: 9) eventuálně 

jako  „povinná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba 

neúčelová, neekvivalentní a pravidelně se opakující buď v časových intervalech 

(např. každoroční placení daně z příjmů), nebo při stejných okolnostech (např. při 

každém převodu nemovitosti). Je nenávratná.“ (Kubátová, Vítek 1997: 9).  Čeští 

ekonomičtí myslitelé 19. a počátku 20. století na daně nahlíželi, tak že                          

„daně jsou berně, jež veřejná moc ukládá na povinné osoby a předměty za účelem 

povšechného uhrazení výdajů hospodářství veřejných“ (Bráf 1900: 145), případně 

tak, že daň  je „nucený příspěvek jednotlivých soukromých hospodářství – podniků, 

domácností atd. – do státního hospodářství, ukládaný podle jejich výdělečné nebo 

důchodové únosnosti a určený k financování potřeb společnosti; rozsah i 

struktura státních daňových příjmů a státních výdajů jsou tedy určeny principem 

občanské solidarity“ (Engliš 1994: 310). Další způsoby vymezení pojmu daň 

v české, resp. československé odborné literatuře od druhé poloviny 20. století do 

současnosti lze nalézt v Grúň (2004). 

Analýzou výše uvedených vymezení pojmu daň lze dospět k závěru, že 

zde dochází ke spojení dvou základních linií, kdy první linie nahlíží na daň jako 

pojem ekonomický či spíše ekonomicko-politický a druhá linie jako pojem právní.  

Daň jako pojem ekonomický 

 

Dříve než je přistoupeno k ekonomickém náhledu na daně, a tedy k jejímu 

vymezení jako pojmu ekonomickému, je vhodné si přiblížit dvě základní, avšak 

protikladná pojetí státu – smluvní teorie státu a teorii organizovaného násilí.              
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Pro účely této práce se pod pojmem stát rozumí4  speciální organizace, 

disponující komparativní výhodou donucovací moci (násilí), která působí v určité 

geografické oblasti. Hranicí této oblasti je území, v němž má stát pravomoci 

vybírat daně. 

Smluvní teorie státu předpokládá, že „členství“ ve státě je dobrovolné, 

kdy v této organizaci se lidé sdružují, aby  mohli spolupracovat na činnostech, 

které by jinak buď nemohli vůbec vykonávat nebo alespoň ne tak efektivně. Tato 

teorie má spíše význam normativní, avšak pokud bychom hledali paralelu 

v historii daní, pak lze poukázat příkladně na starověké Řecko, kde měly daně 

dobrovolný charakter a jejich placení bylo chápáno jako projev občanské 

uvědomělosti. Pro občana, který se nezajímal o státní záležitosti, a tudíž si 

neuvědomoval důvod, proč dobrovolně platit daně, měli antičtí Řekové 

pojmenování „idiot“ 5 . Obdobný princip fungoval ještě v polovině 19. století 

v městském státě Hamburk, kde občané byli pravidelně vyzýváni, aby bez 

jakéhokoliv úředního ověření či prohlášení učinili takový „příspěvek“ na úhradu 

veřejných výdajů, který považovali za postačující a spravedlivý – veškeré roční 

požadavky místní správy byly vždy údajně zcela splněny.  

První pojetí státu se prolíná i v odkazu T.  Hobbese (1588-1679), jenž 

dával přednost zlu absolutní moci před zlem života ve společnosti, v níž takováto 

autorita není, neboť taková společnost je nutně chaotická. T. Hobbes vychází 

z psychologické teorie o přirozenosti člověka, podle ní je každý člověk přirozeně 

sobecký a egoistický, a pokud jsou lidé seskupeni do velkých organizací, vznikají 

mezi nimi konflikty kvůli snaze uspokojovat vlastní potřeby na vrub druhých. 

Život se stává bojem, v němž vítězí silnější, avšak jenom dočasně, neboť i silný 

nakonec v dlouhém období konfliktu podlehne. Toto je obraz života „přirozeného 

člověka“ nebo, jak tvrdí T. Hobbes, obraz „života v přirozeném stavu“. „Má-li 

člověk přežít, nemůže takový stav trvat nekonečně dlouho. Vývoj toho, co 

nazýváme společností, je cestou k ukončení „války všech proti všem“. Lidé si 

nakonec uvědomí, že pro přežití konfliktů v přirozeném stavu musejí opustit 

                                                   
4  Upravené vymezení pojmu stát je převzato z institucionální ekonomie, a to konkrétně z                
(Mlčoch 2005: 122). 
5 Pro úplnost je nutno uvést, že v městských státech antického Řecka se tak označovali všichni 
lidé, kteří se starali pouze o vlastní zájmy a ignorovali potřeby komunity. 
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veškeré snahy uspokojit své egoistické tužby. Společnost je tak kompromisem, na 

nějž lidé přistupují“ (Popkin a Stroll 2005: 95). Kompromis neboli úmluva je 

založena na kompromisu mezi lidmi, že budou dodržovat určitý soubor pravidel – 

zákonů. Lidé souhlasí, že budou tyto zákony dodržovat, avšak zákony jsou účinné 

pouze tehdy, jsou-li vynucovány, a proto musí existovat určitá státní autorita, 

která je schopna zajistit mír v této válce všech proti všem  (Homo homini vulpus 

est).  Z toho také plyne, že „svoboda lidí podřízených vládě znamená, že nebudou 

podrobeni nestálé, nejisté a neznámé libovůli jiného člověka“ (Hirschman 2000: 

55). 

Druhé pojetí státu, tzv. teorie organizovaného násilí, pojímá stát jako 

„jakousi agenturu“, prostřednictvím které skupina osob vlastní moc uplatňuje 

svou vůli vůči osobám druhé skupiny, která je chápána jako ovládaná. Politická 

koncepce toho předpokladu se blíží k pojetí florentského diplomata                               

N. Machiavelliho (1469-1527) a jeho teorii elit, která vychází z přesvědčení o 

zásadním významu moci, kterou mají určití lidé nad druhými, a o schopnosti 

menšiny prosadit svou vůli oproti většině, a tedy, že v každém okamžiku lze 

obyvatelstvo státu dělit na dvě skupiny – vládnoucí a ovládanou. Zde je již 

tématicky blízko k  politické ekonomii strachu, jež byla z tohoto titulu záměrně 

prezentována v úvodu této kapitoly. 

 

Není zde cílem stanovit „vítěznou“ teorii státu, nicméně je možné 

konstatovat, že vývoj směrem k současné evropské parlamentní demokracii vedl 

k tomu, že ačkoliv stát má donucovací pravomoci, sama jeho existence je v čase 

závislá na dobrovolném (a tedy jakoby na základě „smlouvy“) podřízení tzv. 

ovládané skupiny. „Tam, kde by vláda přestala být vnímána většinou společnosti 

jako legální a legitimní, ztratila by se vůle platit daně. Takové země i dnes existují, 

a tam, kde více než polovina občanů daně neplatí, a stát je k tomu není schopen 

přinutit, přestává být vláda vládou. Důsledky pro ekonomiku bývají 

katastrofální.“ (Mlčoch 2005: 124).  

Nicméně lze zde dospět k závěru, že obě teorie státu mají alespoň jednu 

„věc“ společnou, a tím je existence daní.  Ve smluvní teorii státu představují daně 

cenu za mír, jež jsou potřebné k jeho nastolení a zejména k jeho udržení. 
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Vládnoucí třída v teorii organizovaného násilí vyvíjí svou aktivitu zejména za 

účelem získání části majetku patřící ovládané skupině – tím nejsnáze a 

dlouhodobě využitelným nástrojem, který se vládnoucí třídě nabízí, jsou 

bezpochybně daně. 

 Pokud příkladně v případě hospodářského systému využívající tržně 

cenový koordinační mechanismus, je důchod vyjádřený v peněžních jednotkách 

účastníků tohoto systému plynoucí z existence jednotlivých výrobních faktorů 

determinován v závislosti na kauzalitě poptávka – cena – nabídka,  pak zde 

dochází k primárnímu rozdělení důchodů z titulu hospodářské aktivity vlastníků 

jednotlivých výrobních faktorů v dané společnosti.  

Ekonomická podstata daní a tedy i daň jako pojem ekonomický je však 

založen na faktu, že se „vladař“, ať již existující na základě společenské smlouvy 

(tedy „chtěný“) nebo na základě použití různé formy násilí (tedy „nechtěný“), 

podílí právě na výsledcích hospodářské činnosti (a to bez ohledu na typ 

fungujícího koordinačního mechanismu) vlastníků výrobních faktorů. Daně tak 

mění primární rozdělení důchodů ve společnosti a  nastává pak sekundární 

rozdělení důchodů závislé na vůli ať již „chtěného či nechtěného vladaře“. 

Rozsah stanovených daní je přitom odvislý zejména na politicko 

ekonomických aspektech, které v dané společnosti existují. Politický aspekt 

odráží míru, v jaké se hodlá politická moc a tedy nositelé hospodářské politiky 

státu vměšovat do společenského a hospodářského života. Bezesporu zde existuje 

přímá úměra mezi stupněm ingerencí a mírou sekundárního rozdělení (daňového 

zatížení) důchodů6.  

Daň jako pojem právní 

 

V současném právním řádu České republiky není pojem daň vymezen. 

Tento stav má být napraven již platným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

který nabude účinnosti k 1. lednu 2011 a jenž má nahradit dosavadní zákon                   

                                                   
6 I zde platí výjimky - příkladně k úhradě veřejného dluhu může být nutné mít takové daňové 
zatížení a tedy míru sekundárního rozdělení důchodů, které by vladař v aktuálním období 
nepožadoval.  
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č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. V ustanovení § 2 odst. 3 daňového řádu 

je uvedeno, že daní se pro účely tohoto zákona rozumí: 

 

a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, 

b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při správě postupuje podle 

daňového řádu, 

c) peněžité plnění v rámci dělené správy. 

 

Z takto vymezeného pojmu je dále využitelný jen fakt, že daň musí mít charakter 

peněžitého plnění, musí být stanovena zákonem a zákon takové plnění označuje 

jako daň, clo nebo poplatek. Pokud bude opomenuto, že z pohledu daňové teorie 

existuje významný rozdíl mezi daní a poplatkem7, pak v daňovém řádu je pouze 

stanoveno, že daní se rozumí daň. Tato definice je pro účely (nejen) této práce 

absolutně nedostačující, a proto je vhodné nalézt jiné právní vymezení pojmu 

„daň“. Příkladně v obdobě daňového řádu Spolkové republiky Německo je 

ustanoveno, že daně jsou „peněžní plnění, která nejsou protiplněním za specifické 

plnění a ukládají je veřejnoprávní územní korporace (stát, obce) na účely 

dosažení příjmů všem těm, u nichž jsou splněny podmínky, se kterými zákon 

spojuje platební povinnost“ (Grúň 2004: 92). Švýcarský právní systém 

charakterizuje daň jako jakoukoliv veřejnou dávku, kterou „ vybírá podle 

zákonného nařízení nějaká veřejnoprávní korporace z moci své teritoriální 

suverenity a která slouží na úhradu obecných výdavků bez toho, aby se za to 

vykonal nějaký zvláštní výkon ve prospěch plátce daně“ (Grúň 2004: 90). 

 

Pro úplnost, tj. i z anglosaského právního prostředí, lze zařadit vymezení  

daně dle proslulého Blackova právnického slovníku, který se dle Grúň (2004) 

opírá o vybrané precendenty tamějších soudů, jež daň vymezují šesti způsoby: 

1. poplatek vládě z příjmu každého jedince, korporace nebo trustu, jakož i  

z hodnoty nějakého majetku nebo daru. Cílem při stanovení daně je 

vytvářet důchod, který bude používán pro potřeby veřejnosti; 

                                                   
7 Blíže viz např. (Široký a kol. 2008: 9). 
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2. finanční břemeno ukládané na jednotlivce nebo majetek na podporu vlády; 

je to platba vymahatelná zákonnou autoritou. Podstatnou charakteristikou 

daně je to, že není dobrovolnou platbou nebo darem, ale vynuceným 

příspěvkem vyžadovaným podle zákonné autority; 

3. roční náhrada placená vládě za roční ochranu a pro běžnou podporu vlády; 

4. zdanitelná část výnosu majetku a práce individuálních občanů, odebíraná 

státem pro výkon jeho svrchovaných práv, pro podporu vlády, pro 

realizaci zákonů a jako prostředek pro pokračování ve výkonu 

nejrůznějších legitimních státních funkcí; 

5. nedobrovolný příspěvek v podobě peněz nebo jiného majetku, určený 

podle nějakého rozumného pravidla nebo rozvrhu uskutečněného autoritou 

suverénního státu v rámci jeho pravomoci na osoby nebo majetek za 

účelem úhrady veřejných výdajů; 

6. v obecném smyslu jakýkoli příspěvek uložený vládou jednotlivcům pro 

státní užití a služby, zda už pod názvem poplatek, příspěvek, dávka, clo, 

spotřební daň, subvence, pomoc, náhrada či pod jiným názvem. Ve své 

podstatné charakteristice se nejedná o dluh. 

Právní finanční teorie daň obecně pojímá  jako „povinnou, zákonem 

předem sazbou stanovenou částku, kterou se více méně pravidelně odčerpává na 

nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve 

prospěch veřejného peněžního fondu bez poskytnutí ekvivalentního 

protiplnění“ (Radvan a kol. 2008: 23).  

Z výše uvedeného  je možné dovodit, a v rámci této práce platí, že daň 

jako právní pojem je postavena na následujících rysech: 

 

a) povinnost zaplatit peněžní částku je povinným subjektům uložena 

procesní a hmotnou právní normou (zejména zákonem); 

b) mocenské postavení státu se projevuje zejména tím, že jako subjekt 

právního vztahu (věřitel) odejímá peněžní prostředky povinnému 

subjektu (dlužník), aniž by ten v době platby získal nárok na 
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ekvivalentní protihodnotu (plnění) nebo záruku návratnosti odejmuté 

peněžní částky8; 

c) odejmuté peněžní prostředky jsou přímým či nepřímým příjmem státu 

(zejména veřejného rozpočtu) nebo jim stanovené a právní normou 

potvrzené organizace (např. mimorozpočtové fondy), které je následně 

využije nezávisle na vůli povinného subjektu; 

d) pro životaschopnost daně jako takové není významné, zda právní řád 

dané společnosti obsahuje zákonné vymezení pojmu daň, rovněž také 

není nutné, aby peněžní částka naplňující veškeré rysy daně byla 

nazývána daní. 

Syntéza vymezení pojmu daň 

 

 Oba náhledy na pojem daň, ať již tedy právní nebo ekonomický, nelze  

z pohledu praxe chápat rozdílně nebo samostatně. Ekonomická podstata daní a 

tedy vymezení pojmu daň jako funkčního nástroje sekundárního rozdělení 

důchodů je v soudobé společnosti možné jen v případě, že daň má také právní 

oporu, a tedy na daň je nahlíženo i jako na právní pojem, který naplňuje výše 

uvedené rysy. Aby tedy konkrétní vynakládaná peněžní částka subjekty měla 

všechny atributy daně a mohla být chápana jako daň, pak musí být současně 

naplněna jak právní tak i ekonomická podstata daně. 

 V této práci je však dále záměrně rozlišován prvek možnosti uplatňovat 

„násilí“ na obyvatelstvu (ekonomické pojetí) a existence samotné daně, resp. 

právní daňové normy (právní pojetí), poněvadž je zde vycházeno z teze primární 

nadřazenosti ekonomického pojetí daně, které je následně formováno v rámci 

právního pojetí daně (viz dále). 

 

 

 

 

                                                   
8 Již středověký myslitel T. Akvinský považoval daň za dovolenou loupež, tedy nedobrovolnou 
platbu bez protiplnění příjemce daně. 
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3.2 Zdanění a jeho postavení v hierarchické úrovni institucí 
 

Tuzemské učebnice daňové teorie na instituci zdanění nahlížejí přes 

vymezení samotného pojmu daň a řadu funkcí, které jsou této instituci tradičně 

přisuzovány (jedná se příkladně o funkci alokační, redistribuční a stabilizační – 

viz Kubátová (2006) nebo Široký a kol. (2008)). Vyvstává otázka, zda tyto funkce 

představují jen možné zdůvodnění či ospravedlnění existence této instituce. 

 Ekonomickou podstatou daně a tedy  následného zdanění jako celku bylo 

a je naplnění pokladny panovníka či v dnešní ekonomické terminologii 

rozpočtové soustavy. Rozhodující pro životnost této instituce v lidské společnosti 

tak musí být zejména aktivita jednotlivců, kteří mají možnost tuto instituci 

ovlivňovat, kteří vyvíjejí úkony k její „legalizaci“ v rámci daného času i prostoru.  

Zde se otevírá prostor pro nahlížení na zdanění jako na instituci; tj. na 

instituci tak jak je pojímána (neo)institucionální ekonomií. Pojmy institut i 

instituce jsou sice slova synonymická, avšak pro větší přehlednost a 

srozumitelnost je mezi nimi v textu činěn rozdíl (viz dále institut zdanění                   

a instituce zdanění).  

Nejčastěji citovanou definicí instituce je nepochybně vymezení učiněné                          

D. C. Northem, který dle Breinek (2006) instituce vymezuje jako lidmi navržená 

omezení utvářející politické, ekonomické a sociální interakce. Tato omezení jsou 

tvořena formálními pravidly (zákony, vlastnická pravidla) a neformálními 

omezeními (tabu, zvyky, tradice, normy chování, konvence). D. C. North rozlišuje 

organizace a instituce, u nichž instituce představují pravidla hry, zatímco 

organizace jednotlivé hráče.  

Komplexnější pojetí institucí lze dle Breinek (2006) nalézt také u                

Ch. Clague, který pokládá dodržování pravidel ve společnosti ve srovnání s jejich 

nepřítomností za prospěšnější a v tomto smyslu nachází instituce spíše jako 

osvobozující než omezující. Pravidla mohou být jak v písemné formě a 

vynucovaná státem tak i v nepsané formě a neformálně sankcionovaná, avšak aby 

tato pravidla mohla být považována za instituce, musí být jednotně dodržována. 

Ch. Clague také rozlišuje mezi třemi kategoriemi institucí, jimiž jsou ústavní 

pořádek, institucionální uspořádání a kulturní dědictví. Ústavní pořádek 
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představuje soubor psaných i nepsaných pravidel, v rámci nichž je kolektivní i 

individuální činností členů společnosti tvarováno institucionální uspořádání. 

 

Pro další analýzu je také nutné nahlížet na instituce jako na spontánně 

vzniklé či nějakým způsobem uměle zkonstruované. Dle Vymětal a Žák (2005) je 

v podání W. Kaspera za jedno z hlavních kritérií považováno, zda:  

 

• podřízení se pravidlům je dobrovolné nebo je nějakým způsobem 

vynucováno, 

• pravidla vznikla spontánně či byla uměle vytvořena, 

• sankce za porušení pravidel jsou aplikovány samovolně (sociální zpětná 

vazba) nebo jsou uvalovány konkrétní skupinou. 

Na základě uvedených kritérií lze instituce klasifikovat dle podřízenosti 

pravidlům, způsobu vzniku a způsobu uplatňování sankcí – viz tab. 3.1. 

Tab. 3.1 – Klasifikace institucí dle podřízenosti pravidlům, způsobu vzniku a 
způsobu uplatňování sankcí. 
   Vznik institucí 

   Spontánní 
decentralizovaná 

evoluce uvnitř 
společnosti 

Uměle navržená a 
zvenčí vnucená 

(politickou) autoritou 

   Interní instituce Externí instituce 

Spontánní 
zpětná vazba 

Neformální 
instituce 

zvyky a dobré způsoby 
sociálně sankcionované 

po způsobu "oko za 
oko, zub za zub" nebo 

vyloučením a 
vyhnáním ze 
společnosti 

 
vyskytují se zřídka: 
porušení v hierarchii 

výše stojících pravidel 
je penalizováno morální 

domluvou nebo 
veřejnou kritikou 

 

V
yn

ut
ite

ln
os

t 

Sankční 
mechanismy 

Formální 
instituce 

kodex profesního 
chování, který je 

spravován určitým 
orgánem (např. klubová 

pravidla) 

 
právní řád, který je 

vynucován za pomocí 
soudních a policejních 

procedur 
 

Zdroj: (Vymětal a Žák 2005: 555). Upraveno. 
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Pokud se lze již v Bibli dočíst, že desátá část úrody by se měla dát stranou 

na přerozdělení a na podporu kněží, pak je jistě významné na instituce nahlédnout 

z pohledu takového faktoru jako je čas a zda jsou instituce determinovány 

exogenně či endogenně. Oba zmiňované pohledy lze současně nalézt u J. Jüttinga 

- viz tab. 3.2.  

Instituce jsou tak buď exogenní, tj. dovolávají se něčeho transcendentního 

nebo jsou endogenní, tj. součástí určitého systému, a pokud se změní on sám, 

změní se i příslušné instituce.   

Tab. 3.2 – Základní klasifikační schéma hierarchické úrovně institucí 

Stupeň Příklady 
Časový 

horizont 
Výsledek 
(smysl) 

Povaha 
institucí 

I. 

Instituce 
vztahující se 

k sociální 
struktuře 

společnosti 

Zejména 
neformální 

instituce jako je 
tradice, sociální 
normy a zvyky 

Velmi dlouhé 
období (100 
až 1000 let);  

vliv krizí. 

Vymezení 
způsobu chování 

konkrétní 
společnosti 

exogenní 

II. 

Instituce 
vztahující se 
k pravidlům 

her 

Zejména formální 
pravidla 

vymezující 
vlastnická práva a 

právní systém 

Dlouhé 
období (10 až 

100 let) 

Vymezení 
celkového 

institucionálního 
prostředí 

exogenní 
endogenní 

III. 
Instituce 
spojené s  
hraním her 

Pravidla 
vymezující 

smluvní vztahy 
(např. obchodní 

kontrakty) 

Střednědobé 
období  

(1 až 10 let) 

Ustanovení a 
vytváření 
organizací 

endogenní 

IV. 

Instituce 
spojené 

s alokačním 
mechanismem 

Pravidla vztahující 
se k alokaci 
zdrojů, např. 

kontrola 
kapitálových toků, 
řízení obchodních 

toků; systém 
sociálního 

zabezpečení 

Krátký 
horizont; 

současnost 
 

Přizpůsobení se 
cenám a výstupu. 

Podněty 
k ustanovení 
rovnováhy. 

endogenní 

Zdroj: (Jütting 2003: 12). Upraveno. 

Výše uvedené klasifikační schéma hierarchické úrovně institucí zobrazené 

v tab. 3.2 (dále jen „Schéma 2“), však neposkytuje jednoznačnou odpověď, do 

jakého stupně je možné zatřídit takovou instituci jako je zdanění, to obdobně platí 

i pro rozdělení nacházející se ve schématu zobrazené v tab. 3.1 (dále jen       

„Schéma 1“). 
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 Pokud interní instituce dle Schéma 1 vznikají spontánně uvnitř dané 

společnosti, a mohou nabýt podoby formální a neformální, pak interní neformální 

instituce představují „podhoubí“, ze kterého vyrůstají instituce formální. Tyto 

neformální instituce I. stupně dle Schéma 2, především náboženství, zvyky aj. 

utvářejí nejen širší hodnotový rámec společnosti, ale formují také východiska 

normativních soudů jednotlivce (jež pak mohou být využita k ospravedlnění 

určitého typu daně – viz dále). Instituce II. stupně dle Schéma 2 představují 

institucionální prostředí, které jsou produktem evolučního procesu i záměrné 

konstrukce, již vytváří základní formální pravidla pro chod společnosti. Centrem 

pozornosti se tak stávají formální instituce, které je možné dle Schéma 1 začlenit 

zejména mezi vnější formální instituce, tedy takové, které jsou uměle navrženy a 

také odpovídajícím způsobem vnuceny autoritou. Nástroje formování na této 

úrovni zahrnují moc výkonnou, zákonodárnou a soudní, tedy funkce státu, které 

jsou mu přirozeně přisuzovány. Je důležité si povšimnout, že tyto instituce se 

formují v dlouhém období, a případné zásadní změny jsou spíše výjimkou než 

pravidlem. Instituce III. stupně dle Schéma 2 vytvářejí formální pravidla pro hraní 

jednotlivých her a v řadě případů vedou ke vzniku specializovaných organizací 

jako jsou vlády, státní  i nevládní organizace. Instituce IV. stupně dle Schéma 2 

vymezují rozsah přizpůsobování prostřednictvím peněz či množství a samotný 

alokační mechanismus zdrojů. Zjednodušeně řečeno, zde má místo trh a 

neoklasická analýza.  

Zdanění jako „institut“ 

 Jak již bylo výše zmíněno, různé formy daní existují v lidské společnosti 

od pradávna, ale bylo by mylné se domnívat, že daně jsou vlastně 

všudypřítomným „zvykem“, a to ve smyslu zvyku jako interní neformální 

instituce, poněvadž institut (instituce) zdanění nevznikl ani v raných stádiích 

společnosti spontánně - viz úvod této kapitoly.   

Institut (instituce) zdanění byl a je spojen až se vznikem takových 

organizací, které mohly svůj požadavek podpořit silou. Touto institucí je 

bezpochybně i stát, který disponuje komparativní výhodou donucovací moci, 

která působí na daném území.  
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Pokud zde budou připomenuta dvě odlišná pojetí státu resp. důvody 

vzniku státu, pak je i přesto nutné si uvědomit, že institut zdanění, ač se jeho 

konkrétní podoba a organizace změnila, je ve své podstatě trvalým fenoménem. 

Pokud příkladně ještě v 17. století bylo ideovým východiskem  „absolutistické 

pojímání státní moci, která nemusí předkládat odůvodnění pro své kroky“ (Grúň 

2004: 107) a tedy panovník byl tou osobou, která se souhlasem stavovských 

sněmů rozhodovala o daňovém zatížení poddaných, jež se tak příkladně podílely 

na financování vojenských výprav, pak je otázkou, jak mohl institut zdanění 

„přežít“ 18. a následující století, kdy královské dvory byly nahrazeny výkonnou 

státní mocí, monarchie republikami, ale na daně se stále pohlíželo jako na nutnost 

pro pokrytí nákladů novodobých „vlád“. Odpověď pak lze jistě hledat mezi 

institucemi II. stupně, tj. institucemi spojenými s pravidly pro hraní her. Jak je 

výše v textu uvedeno,  Ch. Clague se dle Breinek (2006) vyjadřuje k pravidlům, 

která musí být dodržována, aby mohla být považována za instituce, a z tohoto 

důvodu rozlišuje tři kategorie institucí, přičemž jedna z nich představuje ústavní 

pořádek, který již vytváří základní formální pravidlo pro chod společnosti. 

Ústavní pořádek je tak dle Schéma 1 možné klasifikovat jako externí formální 

instituci, která vyžaduje existenci sankčního mechanismu, aby byla daná pravidla 

a normy dodržována. 

V souvislosti s ústavním pořádkem zůstává zde nevysvětlen pojem norma. 

Z historického hlediska je dle Neubauer (2006) norma formou myšlení, ve které je 

projevena tužba člověka po objektivnosti a všeobecnosti chtění a vůle, neboť 

lidská společnost přirozeně hledá něco pevného a objektivního ve vůli, a ačkoliv 

výsledek tohoto snažení je obdobný jako příkladně u „spravedlivé ceny“, pak 

přece jen byla vytvořena forma něčeho „objektivně“ chtěného (svět jaký by měl 

být). Pokud tedy tvrdíme, že něco „má být“, pak výrok o tom nazýváme normou. 

Prototypem a nejjednodušším případem normotvorného procesu je projev vůle 

vyslovený formou příkazu určitého normotvorného subjektu. A to i tehdy, když 

normotvorný proces je natolik komplikovaný, že se na něm různým způsobem 

účastní nemalá skupina osob, takže ani žádného z nich nepokládáme za 

normotvůrce, nýbrž normotvůrcem je abstraktní subjekt. Tím je v případě 

právních norem vydávaných v rámci zákonodárného procesu stát. Prvotní normy 
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právního řádu jsou pak zákony, kdy odpověď na otázku, kdo a jakým způsobem 

zákon vydává, lze nalézt v normě vyšší než zákon, kterým je ústava. Ústava pak 

představuje normu upravující hlavní zásady organizace a řízení státu. 

Ústava je veřejnoprávním systémotvorným dokumentem, který potvrzuje 

různé druhy státních orgánů jako orgánů zákonodárných, výkonných a soudních, 

základy jejich pravomoci a působnosti. Tím, že ústava fixuje strukturu státu, má i 

schopnost regulace daných společenských poměrů. Dle Klíma (2003) se ústavou 

deklaruje, že pouze instituce v ní obsažené nebo z ní odvozené či odvoditelné 

tvoří strukturu státního mechanismu. Současně to znamená, že ústavou je určeno 

to, co stát má plnit a jakékoli překročení této hranice je porušením ústavy. Obsah 

ústavy je ovlivněn okolnostmi jak historickými, teoretickými, politickými, 

mezinárodními, filosofií tvůrců ústavy aj.  

Co to prakticky znamená pro existenci instituce zdanění? Každá ústava 

nějakým způsobem definuje, které oblasti spadají do pravomoci zákonodárné či 

výkonné moci, kdy i novodobé ústavy jednotlivých států tak deklarují, že na 

daném území existuje institut zdanění. Příkladně v Ústavě Spojených států 

amerických je v 8. oddílu Článku 1 dle Klíma (2003) uvedeno, že v pravomoci 

Kongresu je ukládat a vybírat daně, cla, dávky a poplatky, platit dluhy, pečovat o 

obranu země a všeobecný blahobyt ve Spojených státech; všechna cla, dávky a 

poplatky musí být na celém území Spojených států stejné, rovněž tak Článek 11 

prvního oddílu Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního 

pořádku České republiky, bez dalšího upřesnění stanoví, že daně a poplatky lze 

ukládat na základě zákona. Pokud tedy ústava, jako nejvyšší norma dané 

společnosti, předpokládá existenci institutu zdanění, pak i existence zdanění je 

součástí světa jaký by měl být. Revoluce a jiné situace sice přinášejí změny i 

v ústavních zákonech, avšak možnost ukládat jednostranným aktem (např. 

zákonem) bez souhlasu subjektu povinnost nést daňové břemeno, jsou a lze 

předpokládat, že i budou „základním stavebním kamenem“ každé současné 

společnosti. 

Je zřejmé, že ústava a ústavní pořádek ve smyslu instituce II. stupně pouze 

a jen napovídá, že v dané společnosti existuje legitimní možnost mít zavedenou 
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instituci zdanění. Zdanění chápané  jako instituce II. stupně  pak tedy znamená, že 

na daném území státu je nebo může být zaveden daňový systém, který má oporu 

v ústavě a tedy, že stát může v daném prostoru a čase legitimně v praxi realizovat 

akt zdanění, tj. využívat ekonomickou podstatu daní. Na zdanění ve smyslu 

instituce II. stupně hierarchické úrovně zdanění je tak nutné nahlížet jako na 

možnost využívat ekonomickou podstatu daní (tj. tak jak je vysvětlen pojem daň 

ve smyslu ekonomickém). Takovéto pojetí zdanění pak bude v práci dále 

rozlišováno slovy „institut zdanění“. 

Pro úplnost je nutné uvést, že na této úrovni pracuje tzv. konstituční 

ekonomie, jež vychází z teze, že je nutné primárně změnit pravidla hry, nikoliv 

dávat rady jak tyto hry hrát.  J. Buchanan a G. Tullock si dle Holman (1999) 

uvědomili, že soubor politických pravidel je reprezentován zákonem nejvyšším a 

to je právě ústava. Proto se konstituční ekonomie zabývá problémy, jaká pravidla 

by měla být zakotvena v ústavě. Nezbytnost vymezení institutu zdanění v ústavě 

nebyla konstituční ekonomií zpochybněna.  

Zdanění jako „instituce“ 

Ústava a ústavní pořádek poskytuje legitimitu existenci institutu zdanění. 

Protože však ústava nevymezuje konkrétní podobu institutu zdanění jako je počet 

a druhy daní, konstrukční prvky dané daně (objekt zdanění, daňový subjekt, 

rozpočtové určení apod.), tak i organizace, které dohlížejí na dodržování těchto 

norem (územní finanční orgány, celní správa apod.), pak již nelze vystačit 

s nahlížením na zdanění jen jako na instituci II. stupně.  Je znovu nutné zdůraznit, 

že zdanění jako instituce II. stupně umožňuje státu „jen“ prosadit své mocenské 

postavení v podobě nároku na část důchodu podřízeného obyvatelstva, kdy tento 

fakt je platný v dlouhém období. Vnitřní struktura instituce zdanění má však 

charakter endogenní, neboť ta se mění ve střednědobém horizontu (zavedení nové 

daně, změny konstrukčních prvků daně apod.). 

Samotná interní podoba instituce zdanění je však ovlivněna mnoha faktory, 

která je pak reálně zobrazena ve formě konkrétních daňových předpisů, který je 

determinován zákonodárnou mocí a jejím mechanismem. Zde již reálně dochází 
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k posunu z ústavního rámce, ačkoliv je jím výrazně ovlivněn, a tedy z obecných 

pravidel her ke hraní her. V této fázi je tak rozhodováno o konkrétní podobě 

instituce zdanění – tj. o počtu a druhů daní, o vzniku organizací zajišťujících 

životnost této instituce apod. Vůle zákonodárné moci je pak demonstrována 

v  daňové normě. 

Pojem „vůle zákonodárné moci“ je značně abstraktní, neboť právní řád je 

dle Neubauer (2006) vždy vytvořen záměrně lidmi, byť nikoliv jen z hlediska 

jediného účelu. Je zřejmé, že při vzniku nové normy, resp. změně stávající normy 

dochází k tomu, že je možné na konkrétní normu uplatnit také hledisko 

teleologické (svět jaký je chtěný). Kdy dochází k situaci, že lze na (právní) normu 

aplikovat teleologický výklad? Uvažujme o třech situacích. 

V první situaci bude teleologicky uvažovat především adresát normy, který 

se rozhoduje, zda se má normě podřídit, či nikoliv. Tento adresát normy má pak 

příležitost k rozhodování o vlastním jednání čili k teleologickému usuzování, při 

němž je jak splnění, tak nesplnění normy (s jejich pozitivními či negativními 

následky) prostředkem k účelu, jímž je prospěch tohoto adresáta normy. Norma, 

jejíž „neuposlechnutí“ zákonodárce nemůže podcenit, bývá tak zpravidla 

vybavena sankcí, která by měla být navolena tak, aby u jednotlivce zmíněný 

teleologický úsudek měl s největší pravděpodobností za výsledek rozhodnutí 

normu akceptovat. 

Teleologicky bude také uvažovat každý adresát normy, která jako 

povinnost označuje pouze cíl, jehož má být dosaženo, nikoliv přesný popis 

povinného jednání. Tento subjekt pak uvažuje o nejvhodnějších prostředcích ke 

splnění normy. 

A konečně, v případě třetí situace, bude teleologicky uvažovat každý 

normotvůrce (zákonodárce), který vydává normu, jejíž plnění má být prostředkem 

k určitému účelu. Pokud bude tento účel dán jinou normou, pak půjde o případ 

uvedený v předcházejícím odstavci. Tam, kde tomu tak není, si zákonodárce volí 

sám účely, které chce normami (zákony) sledovat, a ty jsou pro další výklad 

rozhodné. 
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Je zřejmé, že instituce zdanění, která získává faktickou podobu (mimo jiné) 

na základě teleologického jednání zákonodárce, je jím také silně ovlivněna. 

Zákonodárce tak nestanovuje jen pravidla her, ale sám aktivně vstupuje do hraní 

her. Zákonodárce se také podílí na tvorbě výkonného aparátu, který sleduje, zda 

jsou nastavena pravidla her a způsoby hraní dodržovány. Zákonodárce vytváří 

daňový řád, jehož dodržování je vynucováno za pomocí výkonných organizací, 

jako jsou soudy, celní a daňová správa apod. Současně reaguje, sice většinou 

s časovým odstupem, na způsob hraní her a upravuje stávající pravidla her. Je 

zřejmé, že na instituci zdanění, jako na soubor konkrétních finančně právních 

hmotných i procesních norem, je pak již nutné nahlížet jako na formální instituci, 

a to konkrétně III. typu, která je významně ovlivněna I. i II. typem institucí, a 

sama má pak schopnost do jisté míry působit na obě předešlé úrovně.  

Dále platí, že instituce zdanění III. typu nemůže existovat bez toho, aniž 

by existoval institut zdanění II. typu. Obrácená vazba je teoreticky sice možná, 

avšak v současné praktické hospodářské politice nepravděpodobná, neboť kdyby 

takováto situace nastala, pak by to znamenalo, že akt zdanění je v dané 

společnosti možný, avšak dosud k němu nedošlo, poněvadž nebyly stanoveny 

způsoby jak toho prakticky dosáhnout.  

Pokud je na zdanění jako na „institut“ nahlíženo jako na instituci II. stupně 

hierarchické úrovně institucí, pak v práci bude dále na zdanění jako  

„instituci“ nahlíženo ve smyslu instituce III. stupně hierarchické úrovně institucí. 

Na „instituci“ zdanění je pak nutné nahlížet, jako na konkrétní daňový systém 

platný  na daném území a v čase. Daňovým systémem se pak dle Grúň (2004) 

rozumí: 

a) daňová soustava9,  

b) právně, organizačně a technicky konstituovaný systém institucí, které 

zabezpečují správu daní, jejich vyměřování, vymáhání i kontrolu a dále 

c) systém nástrojů, metod a pracovních postupů, které tyto instituce 

uplatňují ve vztahu k daňovým subjektům, případně vůči dalším osobám. 

                                                   
9  Daňová soustava dle Široký a kol. (2008) představuje souhrn daní upravených v daňových 
zákonech  a vybíraných v určitém státě a čase. 
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3.3 Funkce daní a instituce trhu 
 

Pokud obecně existence institutu zdanění (tj. instituce II. typu) je 

„posvěcena“ v ústavě každého státu, pak i stávající systém zdanění jako instituce 

III. typu musí být v souladu s touto nejvyšší normou, neboť jinak by daný stav 

musel být posuzován jako protiústavní. Otevřenou otázkou však zůstává,                 

zda současná podoba systému zdanění je skutečně v souladu s 

aktuálním normologickým hlediskem ve společnosti. 

V rámci institutu zdanění by pak takový zákonodárce, při tvorbě právní 

normy, si měl položit otázky typu: „… proč chceme (potřebujeme) určitý typ daně 

– protože potřebujeme daňové zatížení (daně; přímé či nepřímé); proč 

potřebujeme daně – protože potřebujeme veřejný sektor; proč potřebujeme 

veřejný sektor – protože potřebujeme zajistit veřejné statky, přerozdělování, 

spravedlnost, efektivnost apod.“ (Kotlán 2008: 513).  

Pro účely dalšího výkladu je nutné zdůraznit, že odpovědi na tyto otázky 

zákonodárce může nalézt bez ohledu na to, že doposud v textu nebylo 

pojednáváno o existenci trhu, neboť trh jako instituce spojená s alokačním 

mechanismem je institucí IV. typu. Přesto, při pohledu do tradičních učebnic 

veřejných financí (např. Peková (2005)), je institut zdanění a tedy i instituce 

zdanění spojena s institucí trhu.  

Funkce daní 

V tuzemské literatuře se mezi nejčastěji uváděné stěžejní funkce daní řadí 

funkce alokační, redistribuční a stabilizační. Další autoři, např. Grúň (2004) tyto 

hlavní funkce rozšiřují příkladně o funkci sociální (snaha určit a odlišit výši 

daňové zátěže dle rodinných a sociálních poměrů poplatníků daně), kriteriální 

funkce (daňová povinnost může být stanovena tak, aby byly efektivně využívány 

výrobní faktory) atd. Nicméně tyto a další funkce představují jen deriváty 

základních tří funkcí daní. 

Dle Široký a kol. (2008) funkce alokační napomáhá řešit problematiku 

umísťování vládních výdajů a dále optimální rozdělení mezi veřejnou a 
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soukromou spotřebu. Jinak řečeno, centrální, resp. regionální či místní autorita 

alokuje finanční prostředky nabyté především z daňových výnosů, a to zejména za 

účelem zabezpečení veřejných statků. 

Naplnění funkce redistribuční znamená, že vláda odnímá část 

disponibilního důchodu poplatníkům a poskytováním transferových plateb 

modifikuje prvotní rozdělení důchodů ve společnosti. 

Pokud funkce alokační a redistribuční nejsou primárně závislé na 

hospodářském cyklu, pak právě za pomocí funkce stabilizační dochází dle 

Kubátová (2000) ke zmírňování cyklických výkyvů ekonomiky, a to vše za 

účelem zajištění požadované úrovně zaměstnanosti a cenové stability. 

Společným jmenovatelem všech tří funkcí daní má být trh, který má dle 

Kubátová (2006) projevovat neefektivnost v alokaci zdrojů jako je existence 

veřejných statků, externalit a nedokonalé konkurence, dále lidé nepovažují 

rozdělení důchodů a bohatství vzniklých fungováním trhu za spravedlivé a 

konečně poslední funkce stabilizační má dle Široký (2003) napomoci ke 

zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice při dosažení a udržení rovnoměrného 

stabilního tempa růstu produktu ekonomiky a plné zaměstnanosti. Uvedené by tak 

mohlo navozovat představu, že kdyby neexistovaly „nedokonalosti“ trhu, pak by 

neexistoval ani institut a následně instituce zdanění, který by měl předmětné 

nedokonalosti napomoci zmírnit či zcela odstranit. Tato představa však není 

prosta omylu, neboť bytí institutu zdanění a zejména její faktické podoby není 

možné výhradně „odůvodnit“ na základě existence „chyb“ jiné instituce, kterým je 

trh. 

Jako modelovou situaci lze příkladně zvolit situaci, kdy tržní mechanismus 

je „objektivní neosobní ekonomickou technologií, která může vést k takovému 

rozdělování peněžního důchodu a tím produktu, jež může vyvolávat výraznější 

ekonomickou nerovnost mezi domácnostmi“ (Holman 2002: 251). Zde dochází 

k možnosti využít funkci redistribuční, která za pomocí daní a následně 

transferových plateb má napomoci tento stav napravit. V prvé řadě je nutné 

poznamenat, že nejen neoklasický ekonom oprávněně žádné selhání trhu 

nespatřuje, neboť dle Svoboda (2007) v jeho pojetí není úkolem trhu snižovat 
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rozdíly v příjmech, ale věrně zachycovat situaci na trhu práce či na trhu ostatních 

výrobních faktorů. Pokud se k tomuto hledisku přikloníme, pak k žádnému 

tržnímu selhání nedochází, a tedy zde vzniká prostor pro jiné instituce, které tuto 

zjevnou nedokonalost způsobenou fungujícím trhem v lidské společnosti mohou 

odstranit, zmírnit či naopak podpořit. Je tedy zřejmé, že v každé společnosti 

existuje nějaká normologická představa (nikoliv však jednotná) o tom, co se 

považuje za „spravedlivé“, a tím se vytváří prostor pro zákonodárce, kteří mohou 

dospět k závěru, že tuto nedokonalost lze eliminovat, a to za pomoci cíleně 

vykonstruovaných zásahů. 

 A tady se ekonomie jako pozitivní věda „dostává mimo hru“, neboť 

otázky typu „spravedlnosti, rovnosti, svobody“ patří do kategorie hodnotových 

soudů, a tedy do oblasti normativních věd, které se zabývají tím, co by mělo být. 

Pokud v dané společnosti existuje přesvědčení, že nerovnosti, které vznikají na 

základě působení trhu, je nutné odstranit, pak tato přesvědčení mají svůj základ 

v institucích, které mají pořadové číslo menší než má instituce trhu dle Schéma 2. 

Jedním, a nutno zdůraznit nikoliv jediným, z těchto institucí může být institut 

zdanění.  

Z uvedeného tak vyplývá, že pokud by ve společnosti převládalo takové 

normologické hledisko, které by výsledné rozdělení důchodů a důsledky z něho 

plynoucí, které nabízí tržní mechanismus, považovalo za stav konečný, tj. „jaký 

má být“, pak by nevznikl prostor pro využití další instituce – a tím může být právě 

institut zdanění II. typu (pokud by ten nevznikl z jiných důvodů). Existenci 

institutu zdanění tak není možné primárně odůvodňovat tím, že instituce trhu 

přerozděluje důchody ve společnosti „způsobem jemu přirozeným“, nýbrž pouze a 

jen tím, že instituce trhu nenabízí takové řešení, které je slučitelné s institucemi 

s pořadovým číslem I. a II. 

Obdobně je možné nalézt argumenty v případě dalších dvou tradičních 

funkcí, které mají daně plnit. 

Stabilizační funkce, která se začala uplatňovat v souvislosti 

s hospodářskou krizí v 30. letech 20. století, je spjata se jménem J. M. Keynese.  

V ekonomické teorii je však tato funkce posuzována rozporuplně, neboť 
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stabilizační fiskální hospodářská politika působící na tržní mechanismus                      

(tj. instituci trhu) má jak své zastánce tak odpůrce. Opětovně tak platí, že institut 

zdanění a následně konkrétní prvky instituce zdanění (progresivní důchodová daň 

apod.) nastupuje proto, že v dané společnosti existuje přesvědčení, že za pomocí 

daně a tedy zdanění lze přímo či zprostředkovaně (přes výdaje) napomoci zmírnit 

cykličnost ekonomiky. 

V případě alokační funkce daní platí analogie jako u funkce stabilizační i 

redistribuční. Skutečnost, že se výnosy z daní podílí na financování nejen čistě 

veřejných statků ale i statků, které by mohly být poskytovány ze soukromých 

zdrojů, závisí na svobodné volbě učiněné hospodářsko-politickými nositeli v dané 

společnosti, které mohou ale nemusí reagovat na nedokonalosti institutu trhu.  

Zdanění a trh 

Z výše uvedeného také vyplývá závěr, že institut zdanění s pořadovým 

číslem II. existuje samostatně a souběžně s institutem trhu s pořadovým číslem IV. 

Konkrétní pravidla hry pro danou společnost institutu zdanění jsou vytvářena 

v rámci institucí III. typu dle Schéma 2. Realita však vykazuje, že instituce 

zdanění III. typu obvykle významným způsobem zasahuje do fungování tržního 

mechanismu. 

V současnosti neexistuje daň, která by neměla vliv na distorzitu tržního 

mechanismu. Každá daň, vyjma daně z hlavy, způsobuje jak substituční tak i 

důchodový efekt. Výjimka v podobě daně z hlavy je však oproštěna pouze a jen 

ze substitučního efektu, důchodový efekt zůstává. 

Existuje rozsáhlá klasifikace daní, kdy pro potřeby této kapitoly je využito 

členění dle objektu daně. V daňové teorii jsou tak dle Široký (2003) rozlišovány 

daně: 

• důchodové, které jsou uvalovány na důchody poplatníka, které mu plynou 

z titulu využívání výrobních faktorů (mzda, renta, úrok), a to jak v peněžní 

tak i v naturální podobě, 

• majetkové, jež zdaňují držbu či nabytí movitého a nemovitého majetku, 
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• spotřební, které postihují spotřebu a někdy i výrobu buď všech statků či 

statků, cíleně vybraných, 

• výnosové, jež jsou stanovovány na základě vnějších reálných znaků 

činnosti daňového subjektu (např. počet zaměstnanců, počet oken 

v nájemním domě, druh činnosti vykonávané v rámci podnikání) a 

• subjektové, které poplatník platí z důvodu „pouhého“ bytí. 

Z uvedeného členění je tak zřejmé, že všechny daně až na daně subjektové, 

jež v současnosti jsou obsaženy v daňových systémech či tomu tak bylo v dobách 

historických, mají tu vlastnost, že předmětem daně je vždy aktivita či výsledek 

minulé hospodářské aktivity (v tomto případě je abstrahováno od různých forem 

ekonomiky Robinsona Crusoa apod.). A protože společným jmenovatelem je 

prostředník směny a tedy peníze, pak každá novodobá daň včetně zmiňované daně 

z hlavy musí zasahovat do fungování tržního mechanismu. 

Při formování daňového systému a tedy instituci zdanění je tak nezbytné 

vycházet z faktu, že samotný institut zdanění vždy bude negativním způsobem 

působit na instituci trhu (za předpokladu, že v daném ekonomickém systému 

existuje), neboť první jmenovaná instituce je konstrukčně postavena na existenci 

druhého institutu, bez ohledu na to, zda daně jsou stanoveny v peněžní či naturální 

podobě, nebo zda trh dosahuje různých forem „selhání“. 

Míra „negativního“ pak závisí na samotných pravidlech her instituce 

zdanění a dále na ostatních institucích, které se podílejí na využití (spotřebě) 

výsledku zdanění (problematika výdajové strany veřejného rozpočtu). Obě tyto 

skupiny však stojí mimo tržní mechanismus, ač často jsou vysvětlovány za 

pomocí ekonomických termínů. Příkladně o tom, zda bude daň progresivní 

z důvodu snížení nerovností v rozdělení důchodů či daně budou v podobě 

veřejných výdajů vynaloženy na oblast vysokoškolského vzdělávání, neboť tak 

společnost může za splnění dalších podmínek dosahovat vyšších hodnot 

ekonomického růstu, jsou typy rozhodnutí, která primárně závisí na institucích           

I. až III. skupiny dle Schéma 2 – tj. jednak na normologických požadavcích dané 
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společnosti a zejména na teleologickém rozhodování zákonodárné resp. politické 

moci v rámci institucí III. skupiny. 

Z tohoto úhlu pohledu pak záleží na hospodářsko-politické koncepci 

jakožto na souboru názorů, ke kterým se pak dle Kliková a Kotlán (2003) přiklání 

aktéři hospodářské politiky při výběru cílů a nástrojů – mezi tři základní koncepce 

patří koncepce liberální, intervencionistická a marxistická. Tyto koncepce jsou 

založeny na způsobu nahlížení na tržní mechanismus, kdy poslední jmenovaná 

koncepce považuje selhání tržního mechanismu při řešení ekonomických i 

sociálních problémů za totální. Nicméně faktem zůstává, že institut zdanění byl i 

nedílnou součástí systémů, které nahradily signály trhu příkazovým systémem a 

určitě obdobu tohoto institutu lze nalézt i u společenství, která žijí v kmenovém 

uspořádání (příkladně formou desátky) apod. Tyto skutečnosti tak potvrzují již 

výše uvedené, tj. institut zdanění je životaschopný bez toho, aniž by potřeboval 

funkční instituci trhu. Každá ekonomika a tedy i hospodářská politika státu v čase 

tak bude institutu zdanění přisuzovat jiný význam, který se následně projeví 

v instituci zdanění, tj. v počtu a druhu daní, výběrem objektů i subjektů            

zdanění atd. 

Je možné konstatovat, že je chybné na institut zdanění nahlížet izolovaně 

od dalších institucí, které existují v dané společnosti. Zvláště nevhodné je 

zdůvodňovat existenci tohoto institutu a jeho praktickou podobu pouze a jen 

v závislosti na nedokonalostech institutu trhu, zvláště když i z hierarchické úrovně 

institucí vymezené J. Jüttingem lze dovodit, že institut zdanění  může existovat 

nezávisle na instituci trhu. I díky tomu je problematika zdanění aktuální ve všech 

známých formách hospodářsko-politických koncepcí. 

Prvotní funkce daní 

Pokud tedy výše uvedené tři základní funkce daní jsou funkcemi 

odvozenými, pak co je tedy hlavní či tedy prvotní funkcí daní? 

Dříve než bude nalezena příslušná odpověď, je nutné se zde zabývat 

obecným důvodem vzniku institucí. La Porta a spol. (1998) vysvětlují vznik 

institucí třemi teoriemi: ekonomickou, politickou a kulturní (cultural theories). 
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 Ekonomická teorie vzniku institucí je založena na myšlence, že instituce 

jsou vytvořeny tehdy, pokud sociální výhody s nimi spojené jsou vyšší než 

transakční náklady vynaložené na jejich založení. Kulturní teorie (autoři příkladně 

poukazují na vliv katolické a protestantské církve) vychází z předpokladu 

působení kultury na sociální akce ve společnosti. Politická teorie vychází z tvrzení, 

že vznik a podoba institucí je determinována rozložením moci a vlivu v dané 

společnosti. Dle Breinek (2006) je možné politické instituce tak charakterizovat 

jako společenskou volbu, která formuje motivy a omezení jednotlivých subjektů, a 

jejíž vývoj je ovlivněn zejména rozložením politické síly ve společnosti. 

Rozložení této politické moci ve společnosti je rozhodné pro vznik nových a 

pozměňování starších institucí. Zásadní je však závěr, že politické instituce také 

determinují politickou moc, která zpětně ovlivňuje politické instituce 

determinující ekonomické instituce. Instituce tak nejsou vybírány celou 

společností, ale pouze skupinami či skupinou osob (vladař), která v daném čase a 

okamžiku vlastní politickou moc. 

 Bylo zde vysloveno, že funkce alokační, stabilizační a redistribuční jsou 

funkcemi odvozenými, neboť tyto funkce jsou jen možným zdůvodněním 

využívání existence institutu zdanění ve společnosti, případně odůvodněním 

podoby instituce zdanění (počet daní a jejich konstrukce). Ve všech třech 

případech bylo konstatováno, že vladař má volbu, zda zasáhne do chodu 

společnosti, a pokud se rozhodne kladně, pak musí zvolit vhodný nástroj. Je 

zřejmé, že institut zdanění tak má všechny rysy politické instituce, a tedy i 

teleologické jednání zákonodárce je zřejmé. 

Představitelé školy veřejné volby by dle Holman (2001) tvrdili, že takový 

vladař činí veřejnou volbu, tj. volbu mezi různými pravidly hry – tj. pravidly, 

v rámci kterých pak volí a sleduje své vlastní cíle. Tímto cílem, jak dokládá 

novodobá historie (např. neustále vzrůstající podíl daňových příjmů ve veřejném 

rozpočtu), je možnost disponovat s peněžními prostředky, které „patří všem a 

současně nikomu“ – tj. daňové výnosy. Ty pak mohou být na základě rozhodnutí 

vladaře rozdělovány ve jménu funkce alokační, redistribuční nebo stabilizační.  

Aby takováto situace mohla nastat, pak je nutné přijmout tezi, že primární 

funkcí daní a tedy zdanění jako celku je funkce fiskální, která je úzce spjata 
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s ekonomickou podstatou daně. Funkce fiskální tedy znamená, že prvotním cílem 

zdanění je nabýt finanční prostředky do rozpočtu vladaře, resp. veřejného 

rozpočtu10 . Ostatní funkce daní jsou pak jen odvozeninou, které napomáhají 

legalizovat břímě uvalené na daňové subjekty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
10 Pojem veřejný rozpočet pro účely práce zastřešuje rozpočet centrální (státní rozpočet), rozpočet 
jednotlivých municipalit (rozpočet obcí, měst a krajů) a mimorozpočtové fondy (např. Státní fond 
kultury).   
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4 Fiskální iluze  
 

Iluze se sekundárně váží k umění jako je sochařství nebo malířství. Jak 

příkladně uvádí Gombrich (1985) ve svém díle s příznačným názvem Umění a 

iluze, byla v 17. a 18. století prostorovost obrazu budována za pomocí modrých a 

hnědých tonů, které měly za cíl vytvořit v divákovi dojem hloubky, neboť to, co 

chce malíř prozkoumat, není samotná povaha fyzického světa, ale povaha 

divákových reakcí na něj. Malířův problém je psychologický, poněvadž chce 

vykouzlit přesvědčivé zobrazení, přestože žádný jím vytvořený individuální 

odstín barvy neodpovídá skutečnosti. 

P. Picasso vytvořil mimo jiné proslule známou  bronzovou plastiku La 

guenon et son petit, která zobrazuje samici paviána s mládětem, kde místo hlavy 

použil motiv automobilu. Dle Gombrich (1985) má tato plastika dva možné 

účinky na diváka. Pokud následuje umělce, pak nejenže spatří automobil jako 

hlavu paviána, ale také se v tomto procesu pozorovatel učí nově pojímat svět. Pro 

tento proces používá psychologie pojem projekce, kdy člověk promítá známý tvar 

obličeje paviána do konfigurace vozu, tak jak jedinec promítá jemu důvěrně 

známé do neurčitě podobných tvarů oblaků.  

Existují dvě základní podmínky, které musí být splněny, má-li se uvést 

v pohyb mechanismus projekce. Divák jednak nemůže mít pochybnosti o způsobu, 

jak uzavřít nastalou mezeru v díle a dále divák musí mít k dispozici tzv. promítací 

plátno, tedy prázdnou nebo neurčitou plochu, na kterou si může promítnout jeho 

očekávané zobrazení. Pojem projekci tak nejlépe vystihuje přístup čínských 

umělců, kteří dle Gombrich (1985) tvrdili, že pokud je přítomna myšlenka, pak je 

činnost štětce zcela zbytečná. 

Limitem projekce či um zobrazení je založen právě na tom, že chybějící 

části zobrazených objektů nejsou viditelné, a tedy člověk se je musí umět 

domyslet. Tento limit sugesce vyvolané neúplnosti umělci využívali a dokázali 

s ní pracovat ve svůj prospěch (impresionismus apod.). 

Biskup G. Berkley, irský filosof 18. století, v roce 1709 v Eseji o nové 

teorii vidění tvrdil, že „svět, jak ho vidíme, je konstrukcí, kterou každý z nás 

pomalu stavěl za dlouhá léta experimentování. Naše oči se pouze podrobují 

stimulacím na sítnici a z toho vyplývají tzv. barevné vjemy. Naše vjemy mysl vetká 
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do vnímání, do prvků našeho vědomého obrazu světa založeného na zkušenostech 

a na znalostech“ - Berkley (2010).  

Výše uvedené pojednání o iluzi v umění poukazuje na úskalí či směry, 

kterými je nutné dále tuto problematiku analyzovat. Předně je zřejmé, že iluze je 

pojem, který primárně souvisí s psychologií člověka. Současně existují dvě strany, 

kdy první strana (malíř) vytváří účelně za pomocí znalostí (projekce apod.) a 

nástrojů (barvy apod.) takový stav, který ve vnímání druhé strany (diváka) 

způsobuje iluzi (např. divák obraz vnímá trojrozměrně).  

Iluze neexistuje jen v oblasti umění, ale lze ji nalézt i v oblasti ekonomie. 

Motiv umělce využít iluzi v rámci tvorby jsou pravděpodobně až na výjimky zcela 

ušlechtilé snad i pro oblast umění přirozené, a zejména pro diváka neškodné. Iluze 

působící v ekonomii již takové pozitivní atributy mít nemusí. I zde existují dvě 

strany, kdy první strana (nositel hospodářsko-politické moci) vytváří účelově za 

pomocí znalostí (využití existence abstrakce, mentálního účetnictví, psychologie 

zdanění apod.) a nástrojů (fiskální instituce jako je daňový systém apod.) takový 

stav, který druhé straně (volič, daňový subjekt) „umožňuje“ podlehnout iluzi 

(volič se příkladně domnívá, že veřejné výdaje jsou poskytovány zdarma apod.). 

Z tohoto důvodu je dále potřebné vymezit pojem iluze, motivy a zdroje (nástroje) 

stvořitele iluzí a způsob vzniku iluze u jednotlivce.  

4.1 Iluze a rozhodování jednotlivce 
 

Pojem iluze se primárně váže k psychologii, která jej příkladně dle 

Atkinsonová a kol. (1995) vymezuje jako poruchu lidského vnímání 

charakterizovanou zkreslenými vjemy, vycházejícími z okolní reality nebo 

obdobně jako vjem, který je klamný nebo zkreslený, lišící se od skutečného stavu 

věcí, který by bylo možno určit fyzikálním měřením. 

Iluze, tak jak ji pojímá psychologie, je pro účely této práce nedostačující, 

neboť psychologie iluzi váže pouze jen k situacím, kdy okolí vyšle reálný podnět, 

který je smyslovými receptory chybně interpretován. Jedná se tak zejména o iluze 

optické a sluchové, které mohou být buď objektivní, tzn. že jim podléhají téměř 

všichni jedinci (např. tyč ponořená do kapaliny se jeví všem divákům jako 

zlomená) nebo subjektivní, tzn. že je vlastní v daném okamžiku jen jedinci           
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(např. záměna suché větvě za zvíře). Psychologické iluze tak souvisejí jen se 

smyslovými receptory, tj. vyskytují se převážně ve  fázi vnímání jedince. 

Vnímání, nebo-li přijímání nových poznatků z okolí, je jeden 

z psychologických aspektů, které se významně, podobně jako uvažování 

(odvozování nových poznatků na základě poznatků již známých, tvorba očekávání) 

a rozhodování (volba mezi variantami na základě preferencí jednotlivce), dotýká 

také ekonomické vědy.  

Pro účely této práce se iluzí bude rozumět stav, kdy jedinec (volič, daňový 

subjekt) z  důvodů psychologických či psychologicko-ekonomických 

systematicky (zdůvodnění vzniku iluze) chybně vyhodnocuje vytvořené výsledky 

(zdroje iluze) jiných jedinců či skupinou jedinců, což může ovlivnit (vznik iluze) 

jeho rozhodování a následně i ekonomické chování. 

 

A. Puviani dle Buchanan (1998) předpokládal, že vladař je schopen svými 

nástroji navodit takový stav, ve kterém jedinci v rámci vlastního rozhodování 

vyhodnocují získané informace pod „rouškou“ iluze. A. Puviani sice uvedl celou 

škálu nástrojů, které mohou působit ve smyslu fiskální iluze, avšak nenabídl 

žádnou ucelenou teorii, která by vysvětlovala, proč a jak jedinec fiskální iluzi 

podlehne. Tato skutečnost je napravena dále v textu. 

 Výchozí podmínkou vzniku fiskální iluze je, že vladař na počátku vytváří 

určitý zdroj iluze (změna sazeb daně, způsob financování statků z veřejného 

rozpočtu apod.), a tím dochází přímo či zprostředkovaně ke změnám ve stávajícím 

systému fiskálních institucí. Informace o této změně je pak v různé kvalitě a 

kvantitě k dispozici jednotlivci, který ji v rámci vlastního rozhodovacího procesu 

zpracovává. V rámci tohoto procesu mohou nastat důvody psychologické či 

psychologicko-ekonomické, které můžou vést u jednotlivce ke vzniku iluze. 

Poněvadž tato iluze je spjatá s existencí fiskálních institucí, pak je v textu práce 

nazývána fiskální iluzí. 

Existují tedy dva možné důvody vzniku iluze u jednotlivce. První a také 

primární důvod, dále nazýván jako psychologické zdůvodnění vzniku fiskální 

iluze, lze nalézt v psychologii člověka a v jeho způsobu rozhodování. Druhý 

důvod taktéž vychází ze způsobu rozhodování jednotlivce, avšak toto rozhodování 
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již ovlivňují i ekonomické faktory. Proto je předmětný důvod dále nazýván jako 

psychologicko – ekonomické zdůvodnění vzniku fiskální iluze.  

  Rozdíl mezi oběma důvody je mimo jiné v tom, že některé situace vzniku 

fiskální iluze lze vysvětlit pouze za pomocí pojmů, které jsou vlastní psychologii 

člověka (resp. rozhodovací vědě) jako je příkladně projekce, abstrakce či 

heurestika. V rámci rozhodování však jedinec často naráží na oblast, která je 

předmětem zkoumání tzv. ekonomie informací, a tedy musí zvažovat náklady 

spojené se získáním určité informace, aby mohl uskutečnit rozhodnutí.  

 Psychologické a následně pak psychologicko – ekonomické zdůvodnění 

vzniku fiskální iluze lze zejména nalézt v pojmech jako je omezená racionalita, 

mentální účetnictví, prospektová teorie a  racionální neznalost.  Dříve než bude 

přistoupeno k vymezení předmětných pojmů, je nutné se věnovat problematice 

rozhodování jedince a tedy tzv. rozhodovací vědě. 

 

Rozhodovací věda 
 

V této fázi práce je potřebné vymezit používané pojmy z oblasti 

psychologie, resp. z oblasti rozhodovací vědy11. Tyto pojmy a jejich vysvětlení 

jsou převzaty zejména ze Skořepa (2004), Skořepa (2005), Skořepa (2008) a dále 

Congleton (2001), Sanandaji a Wallace (2003) a Thaler (1999). 

Nejen v ekonomii se pracuje s idealizovanou představou o dokonalém, 

racionálním, bezchybném, vše zohledňujícím rozhodnutí, které učinil jednotlivec 

v konkrétní situaci. Pokud by takové rozhodování existovalo i v realitě, pak by 

v oblasti fiskální politiky nevznikl prostor pro vznik fiskální iluze. 

Lidský život lze také pojmout jako téměř nepřetržitý řetězec získávání 

poznatků, které jsou následně využívány. Poznatky lze nabýt dvěma základními 

způsoby: vyhledáním a nebo myšlením. Proces vyhledávání probíhá tak, že 

požadovaný poznatek je získán u zdroje, kde už tento poznatek existuje. Často 

však nastávají situace, kdy jedinec je obeznámen, že jim požadovaný poznatek 

v hotové podobě neexistuje, případně je jedinec neznalý, kde může požadovaný 

poznatek nalézt, případně je takové vyhledání nákladné. Pokud přesto jedinec 

                                                   
11  V literatuře lze nalézt další označení jako je „rozhodovací teorie (decision theory)“ nebo 
„behaviorální rozhodovací teorie (behavioural decision making)“. 
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považuje takový poznatek za důležitý, musí si jej získat myšlením, tj. odvodit 

z jiných, jemu známých nebo vyhledaných poznatků.  

Pro potřeby práce je rozhodování důležité jako jeden druh tzv. cíleného 

myšlení, v rámci kterého si jedinec klade za úkol dosáhnout určitého cílového a 

zadání vyhovujícího výsledku. Při rozhodování jedincovo myšlení vychází 

z potřeby uskutečnit nejlepší možnou akci ze všech dostupných akcí, tj. takovou 

akci, která bude dle měřítek jedince nejvíce naplňovat jeho požadavky. 

Rozhodování neprobíhá okamžitě a ve vakuu. K jeho realizaci je nutné 

vynaložit určité zdroje. Rozhodování tak může způsobit nutnost vynaložení zdrojů 

biologických (duševní námaha apod.), technických (opotřebení přístrojů), 

sociálních (žádost o poskytnutí rady ostatních jedinců), finančních, časových atd. 

Celkový výsledek, který jedinec díky rozhodování nabude, je z důvodu čerpání 

zdrojů obvykle nižší, než je předpokládáno na počátku rozhodování. Celkový 

výsledek je pak tvořen dvěma částmi. Hmotnou část celkového výsledku by 

jedinec získal, kdyby nemusel k rozhodování vynaložit žádné zdroje, naproti tomu 

procesní část celkového výsledku již v sobě obsahuje veškeré náklady 

uskutečněného rozhodování. 

V rámci celého rozhodovacího procesu je možné dle Skořepa (2005) 

rozlišit dva svou povahou odlišné procesy, dvě složky rozhodování: uvažování a 

porovnání. Během uvažování (reasoning, inference nebo judgement) jedinec 

myšlením zjišťuje, jaká množina akcí a jejich výsledky jsou v dané úloze 

k dispozici, co z toho plyne, jaké tam existují provázanosti, tj. jedinec se snaží 

zjistit o dané úloze objektivní fakta (tzn. taková, která jsou nezávislá na jedinci), 

která považuje za potřebná k tomu, aby se správně rozhodl. Uvažování tak 

představuje relativně objektivní složku rozhodování. 

Oproti tomu porovnávání (choice, preference) představuje snahu získat 

takové poznatky o úloze, které jsou závislé na samotném jedinci. V průběhu 

porovnávání tak jedinec vybírá akci, která se dle jeho kritéria zdá v dané  množině 

akcí (možností) jako nejlepší. To znamená, že porovnávání jsou důležité  

následující tři vstupy: 
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• potřebná fakta o množině akcí, u kterých proběhla fáze uvažování, 

• elementární preference jedince a  

• porovnávací postup, jenž spojuje první dva vstupy a vytváří z nich 

celkovou preferenci. 

 

Celková preference tak představuje konečný výsledek jedince 

v rozhodovací úloze, který si mezi akcemi, s uvážením všech vnímaných 

relevantních stavů okolí a období, vybral. Výslednou podobu celkové preference 

stanovuje mimo jiné tzv. elementární preference, které jsou dány přímo 

jedincovými pocity, výchovou, zkušenostmi, zážitky apod. a jedinec ji má 

vytvořenu už před započetím procesu rozhodování. K elementárním preferencím 

mohou patřit konkrétní druhy preferencí12, jako jsou preference vnitroúsekové, 

mezihlediskové, rizikové, časové apod.  

Dříve než bude přistoupeno k ozřejmění pojmu heuristika, je nutné 

vysvětlit, co znamená, že rozhodovací zásada  je normativní. Rozhodovací 

zásadou se rozumí obecný princip či pravidlo, se kterou daný rozhodovací postup 

nebo aspoň výsledný soubor celkových preferencí může být v rozporu nebo 

v souladu. Zde se předpokládá, že u většiny rozhodovacích zásad  jsou lidé 

schopni posoudit, zda je daná zásada hodná k dodržování (pokud procesní část 

celkového výsledku není příliš nákladná, resp. drahá). Je zřejmé, že takové 

posuzování zásady je ryze subjektivní záležitostí, nicméně samotná rozhodovací 

věda vychází z poznatku, že v praxi, pokud je zaměřeno na jakoukoliv konkrétní 

rozhodovací zásadu, většina lidí dochází k témuž závěru, tj. zda je daná zásada 

normativní (hodná dodržování) nebo nenormativní. Pokud rozhodovací postup 

dodržuje veškeré normativní zásady, pak je nazýván jako normativní rozhodovací 

postup – tzn. že neexistuje nějaká možnost, která by mohla rozhodovací postup 

zdokonalit (normativní rozhodovací postup tak naplňuje představu o dokonalém a 

bezchybném rozhodování, které se nazývá normativní rozhodovaní). 

Pojem heuristika vychází z řeckého slova heuriskó (objevit, nalézt) a 

v rámci rozhodovacího postupu se používá ve smyslu, že tento postup porušuje 

alespoň jednu normativní zásadu a současně zapříčiňuje nižší procesní 

                                                   
12 Blíže ke konkrétním druhům elementárních preferencí lze nalézt v (Skořepa 2005: 31-32). 
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(procedurální) výsledky než právě normativní rozhodovací postup. Heuristika tak 

představuje soubor jednoduchých a přitom efektivních pravidel, které má jedinec 

pevně zakódovány díky evolučnímu procesu nebo učením, které určují, jakým 

způsobem jedinec dochází k celkové preferenci a tedy jak řeší problémy, zvláště 

když k rozhodování chybí z různých důvodů dostatek informací. Pro úplnost je 

nutné uvést, že navzdory tomu, že heuristické postupy zpravidla pracují správně, 

dochází v určitých situacích k systematickým chybám nebo k zaujatému 

rozhodování.  

Heuristika se projevuje ve třech formách, kdy jedna z těch forem je tzv. 

dostupnostní heuristika, kterou lze vymezit jako myšlenkový postup, při němž je 

frekvence jistého prvku nebo pravděpodobnost události odhadována podle toho, 

jak snadné je pro jedince si vybavit příklady nebo výskyty. Dostupnost výskytů 

však může být ovlivněna i jinými faktory, než je jejich skutečná frekvence, a 

v takových případech je dostupnostní heuristika zavádějí, neboť poskytuje 

systematicky vychýlené výsledky13. 

Americký psycholog J. Payne poukazuje dle Skořepa (2005) na skutečnost, 

že jedinec je v rozhodovacím postupu adaptivní, tzn. že vlastní rozhodovací 

postup přizpůsobuje vlastnostem rozhodovací úlohy. Jedinec si tak rozhodovací 

postup vybírá z množiny možných postupů podle okolností (počet akcí, čas apod.). 

Soudobá rozhodovací věda tak vychází z teze, že „lidské rozhodování sice je 

převážně nenormativní, ale že tato nenormativnost je často přirozenou a možná i 

rozumnou reakcí na okolnosti rozhodování a že člověk podle povahy dané úlohy 

vybírá (ať už vědomě nebo mimoděk) jeden z celého vějíře nenormativních 

rozhodovacích postupů“ (Skořepa 2005: 57). 

 

 

 

                                                   
13  Nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2002, psycholog D. Kaheman, v rámci svých 
výzkumů příkladně poukázal na to, jak média upravují představu o frekvenci různých příčin smrti. 
Dle Skořepa (2008) se ukázalo, že odhady zkoumaných jedinců byly silně korelovány s frekvencí 
výskytu těchto příčin v tisku, a naopak že tyto odhady jsou nezávislé na skutečné frekvenci 
výskytu různých příčin úmrtí v běžném životě. V důsledku toho se lidé domnívali, že úmrtí 
z důvodu nemoci a nehody je stejně časté, ačkoliv realita vykazuje, že až 15 krát vyšší je úmrtí 
z prvně jmenovaného důvodu. 
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Omezená racionalita, racionální neznalost 

 

H. A. Simon v roce 1955 poukázal na fakt, že praktické rozhodování má 

nejen hmotnou stránku, ale stejně významnou stránku procesní. H. A. Simon 

zdůrazňuje zejména biologická omezení jednotlivce: „… některými omezeními, jež 

je třeba v rámci optimalizačního problému chápat jako daná, mohou být 

fyziologická a psychologická omezení daného organizmu.“ (Skořepa 2005: 53). 

Pro jedince tak plyne nutnost si rozhodovací úlohy zjednodušovat, tak aby model 

„nepřesahoval jeho výpočetní kapacitu“. Mezi takováto zjednodušení dle Skořepa 

(2005) příkladně patří: 

 

• jedinec nemá snahu vnímat rozdíly mezi jednotlivými možnými výsledky 

různých akcí, nýbrž veškeré možné výsledky rozděluje do dvou skupin na 

„přijatelné“ a „nepřijatelné“; 

• jedinec se nesnaží nejprve zjistit výsledky všech dostupných akcí, aby si 

následně vybral tu nejlepší, ale prochází každou akci jednotlivě a snaží se 

najít takovou akci, jejíž všechny výsledky patří do skupiny „přijatelné“; 

jedinec tak nepotřebuje znát všechny ostatní akce, ačkoliv tyto akce 

mohou vést k lepším výsledkům; 

• jedinec nemá vždy snahu u každé akce si vyhodnotit celkový užitek jejího 

výsledku a ty pak srovnat s agregovanými hodnotami pro různé akce; 

• jedinec nepřihlíží k souvislostem dané úlohy s jinými úlohami. 

 

 Ekonomická teorie tuto teorii omezené či procedurální racionality převzala, 

nejprve v roce 1961 v rámci ekonomie informací zastoupené G. Stiglerem a 

následně se omezená racionalita (bounded rationality) stala součástí tzv. člověka 

smluvního, z něhož dle Mlčoch (2005) vychází institucionální ekonomie.  

V rámci dalšího výkladu však je nutné rozlišovat mezi omezenou 

racionalitou a racionální neznalostí (rational ignorance).  

Neznalost či nevědomost nastává tehdy, když je jedinec zcela 

neinformován o nějaké skutečnosti, jevu nebo vlastnostech. Nicméně taková 
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neznalost nemusí být trvalým jevem. Jedinec se může, ale nemusí, seznámit 

s novými skutečnostmi, o nichž původně nevěděl nebo případně i věděl.  

Jedinci se rodí do světa v přirozeném stavu „nevědění“. V průběhu času se 

však takováto přirozená neznalost (naturally ignorance) zmenšuje, a to tím jak 

člověk shromažďuje znalosti a dále činí rozhodnutí o získání dalších informací, 

které pak určují, zda tyto informace jsou zcela nebo částečně analyzovány, 

případně jsou ignorovány. Tento proces uvědomění si vlastní nevědomosti vede 

dle Congleton (2001) jak k postupnému vytěsnění přirozené neznalosti tak i 

k  racionální neznalosti.  Přirozená neznalost setrvává u člověka v průběhu celého 

života, neboť zůstává velké množství informací, o jejichž existenci nemá 

představu, a tudíž o nich nemůže uvažovat.  

Racionální neznalost je pak možné si představit, jako tenkou hranici, jež 

odděluje přirozenou neznalost a znalosti. Aby se jedinec mohl rozhodnout, že 

informace a následně znalost je pro jeho osobu nepotřebná, pak musí být 

obeznámen, že takováto informace existuje, nebo že potenciálně existuje.  

Výsledek racionální neznalosti, tj. rozhodnutí, že nějaká skutečnost bude 

zcela nebo částečně ignorována, může být ovlivněno i různými obtížemi (náklady) 

vzniklými při zpracování a získávání informací 14 . Nicméně je zde důležité 

zdůraznit, že racionální neznalost určité skutečnosti nemusí být vždy výsledkem 

racionální kalkulace nákladů a výnosů spojených se získáním potřebných 

informací, ale toto rozhodnutí je ovlivněno také preferencemi člověka, kdy proces 

„ignorace“ může započít dříve, než jedinec uskuteční zmiňovanou kalkulaci. 

 Omezená racionalita H. A. Simona poukazuje na způsob, jak se jedinec 

rozhoduje ve fázi uvažování či porovnání, pokud nemá k dispozici všechna 

alternativní řešení dané situace. Jedním z důvodů, proč jedinec nezná možný 

výsledek příkladně alternativy XY, může být nejen z důvodu přirozené neznalosti, 

ale také,  že se rozhodl tuto variantu racionálně ignorovat. Přirozená i racionální 

neznalost se tak následně významně podílí na rozhodnutí jednotlivce, jemuž je 

vlastní omezená racionalita. 

Přirozená i racionální neznalost umožňuje nositelům hospodářsko-

politického rozhodování vytvořit takovou (hospodářskou) politiku, která se může 
                                                   
14 Racionální neznalost je v ekonomii tradičně pojímána jako „optimální míra informovanosti, kdy 

se mezní náklady na informaci rovnají mezním výnosům z informací“ (Holman 2002: 579). 
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systematicky odchylovat od zájmů informovaného středového voliče. Pokud se 

racionální neznalost vztahuje k fiskální politice, pak Congleton (2001) používá 

pojem racionální fiskální neznalost (rational fiscal ignorance). 

 

Mentální účetnictví, prospektová teorie a hédonická editace 

 

Psychologické zdůvodnění působení fiskálních iluzí lze nalézt v díle                 

R. H. Thalera (1999) v  tzv. mentálním účetnictví15 (mental accounting matters), i 

když se autor zaměřoval spíše na oblast tradičního chování spotřebitele, ačkoliv 

v rámci „příjmového účetnictví“ poukazuje16 na souvislost s tzv. flypaper effect, 

který představuje jednu formu fiskální konkrétně dluhové iluze. Mentální 

účetnictví používá či rozvíjí další teorie z oblasti psychologie, jež byly zjištěny na 

základě výzkumů. Jednou z těchto teorií je i prospektová teorie D. Kahnemana a 

A. Tverského. 

Ve standardním účetnictví má každá měnová jednotka stejnou váhu, ať už 

jde o příjmy nebo výdaje a je zcela irelevantní z jakých zdrojů jsou příjmy získány 

či na jaké účely jsou vynaloženy výdaje. V mentálním účetnictví však každý 

člověk přiřazuje různým příjmů a výdajům různou váhu. Některé příjmy jsou 

chápány jako příjmy, které byly získány s velkým úsilím, jiné mají atribut 

„nalezených“ peněz. Tyto různé „druhy“ příjmů pak také mohou vyvolat rozdílné 

chování na straně výdajů. 

R. Thaler příkladně poukazuje na výzkumy zabývající se otázkou, proč 

firmy vyplácejí dividendy. V rámci předmětných výzkumů byl dle Thaler (1999) 

mimo jiné zjištěn tzv. mailbox effect, neboli zisky (výnosy) dosažené na trhu 

cenných papírů, které jsou však stále jen na „papíru“, mají zanedbatelný vliv na 

úroveň investorovy spotřeby; pokud však jsou tyto výnosy zhmotněny do reálných 

peněžních prostředků (šek, hotovostní peníze apod.), dochází ke zvýšení spotřeby, 

i když  reálné bohatství investora zůstalo po celou dobu stejné.  

Analogii „mailbox effect“ lze u fiskální iluze hledat v případech, kdy 

daňový subjekt peníze uvedené na jeho „daňovém výměru“ (příkladně na výplatní 

pásce) sice vnímá jako daň, avšak tato daň je vnímána rozdílně, než kdyby daňový 
                                                   
15 V české literatuře se lze setkat i s názvem „psychické účetnictví“ – viz např. Houdek (2010). 
16 Blíže vysvětleno v (Thaler 1999: 197). 
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subjekt měl veškerý příjem včetně daně nejprve v držení (v peněžence) a teprve 

následně by došlo k aktu úhrady daně. 

 

Prospektová teorie (prospect theory)17 dle Skořepa (2008) poukazuje na 

dva atributy lidského rozhodování: referenční závislost a averze ke ztrátě. Averze 

ke ztrátě je součástí tradičního ekonomického rozhodování člověka za rizika. 

Referenční závislost vypovídá o skutečnosti, že člověk výsledek svého rozhodnutí 

hodnotí dvěma základními přístupy: absolutně a relativně. Absolutní přístup 

v hodnocení jedince nastává tehdy, když „výsledek x je hodnocen v podobě situace, 

která vznikne nastáním tohoto výsledku. Druhý přístup znamená hodnocení 

výsledků relativně, tj. hodnotíme rozdíly mezi dvěma situacemi: tou, která vznikne 

nastáním výsledku x a tou, která vnikne nastáním jiného výsledku, hrající roli 

referenčního výsledku …“  (Skořepa 2008: 75).  

Prospektová teorie pak příkladně dle Sanandaji a Wallace (2003) 

naznačuje, že užitek jednotlivce je maximalizován, pokud menší ztráty jsou 

integrovány s většími zisky. Pokud zálohy na osobní důchodovou daň přestavují 

ztrátu (smaller losses), pak výplata mzdy představuje zisk (a large gain). Obdobný 

závěr lze také učinit v případě daně darovací apod. 

Abstrakce mentálního účetnictví se také týká metod, které lidé 

implementují při vnímání a hodnocení situací, které ústí do více výsledků a člověk 

pak tyto výsledky mentálně integruje nebo kombinuje. Člověk by příkladně měl 

být indiferentní mezi výhrou 150 Kč a výhrou 100 Kč a 50 Kč.  Ve skutečnosti 

však většina lidí upřednostní dvojitou výhru, neboť výsledek segregují na dvě 

rozdílné události. Toto lze také zdůvodnit z tradiční klesající funkce užitku, neboť 

součet jednotlivých užitků ze 100 Kč a 50 Kč je větší než užitek ze 150 Kč. 

V tomto případě se uplatňuje pravidlo hédonické editace, které je možno vysvětlit 

jako „psychický mechanismus slučující či oddělující informace o volbě,               

přičemž bylo empiricky ukázáno, že lidé výsledky volby hodnotí spíše 

separátně“  (Houdek 2010: 14). 

                                                   
17 Prospektovou teorii lze považovat za „konkurenta“ všeobecně v ekonomii používaného von 
Neumannova-Morgensternova modelu maximalizace očekávaného užitku. 
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Hédonická editace se plně projevuje v situaci, kdy spotřebitelé preferují 

rozdělení spotřeby od nákupu, aby mohly být redukovány vnímané náklady18.               

Thaler (1999) odlišuje mezi užitkem spojeným s nákupem a transakčním užitkem, 

který představuje vnímanou  hodnotu nákupu. Fiskální iluze může u voličů 

vyvolat „velký transakční užitek“, neboť ti mohou usuzovat, že z veřejného 

rozpočtu získávají stále více než, kolik se domnívají, že do něj platí. Tento stav je 

podobný tzv. obědu zdarma 19 , tj. poplatník je přesvědčen, že získává 

„zdarma“ vzdělání, zdravotní péči apod., ačkoliv jeho reálné daňové břemeno je 

příkladně ve výši 40 %. 

4.2 Fiskální iluze a hospodářská politika 
 

Praktická hospodářská politika není realizována ve fiktivním prostředí, ale 

vždy v konkrétních a svým způsobem v jedinečných podmínkách dané země, kdy 

právě tyto podmínky determinují diference mezi jednotlivými zeměmi – 

nalezneme zde řadu institucí jako jsou tradice, náboženství, společenská kultura, 

historický vývoj apod. Mimo toho hospodářskou politiku každé země ovlivňuje 

také soustava institucionálních podmínek, které dle Kliková a Kotlán (2003) tvoří 

zejména: 

 

• hospodářský systém (typ uspořádání ekonomiky), 

• politický systém (politické strany a politické síly), 

• byrokracie, 

• velké sociální skupiny a 

• mezinárodní, nadnárodní organizace. 

 

V rámci institucionálních podmínek nositelé hospodářské politiky 

formulují a následně naplňují stanovené cíle hospodářské politiky. Odborná 

literatura klasifikuje nositele hospodářské politiky dle rozličných kritérií, kdy 

jedním z úhlů pohledu je členění nositelů hospodářské politiky dle jejich podílu na 

                                                   
18 Příkladně zvyšující oblíbenost ve využívání platebních karet, a tedy oddělení slasti (nákup) od 
strasti (vydání  skutečných peněžních prostředků), lze vysvětlit touto teorií. 
19 Teze o tzv. obědu zdarma je spojena se jménem M. Friedmana. 
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hospodářsko-politickém rozhodování, a to na nositele hospodářsko-politického 

rozhodování a nositele hospodářsko-politického vlivu.  

Pro potřeby této práce je nutné se zaobírat první skupinou, tj. nositeli 

hospodářského-politického rozhodování (tzv. decizní sféra), kam se zahrnují 

takové organizace, které mají pravomoc rozhodnutí přijímat, vykonávat a 

prosazovat, kdy výkon uvedených pravomocí jim umožňují konkrétní právní 

normy (Ústava, zákony).  K hlavním nositelům této skupiny patří zejména vláda, 

parlament a centrální banka. Především první dva vyjmenovaní nositelé 

hospodářsko-politického rozhodování poukazují na známou skutečnost, že 

hospodářskou politiku nelze vytvářet bez obecné politiky. 

Na úskalí spojitosti dvou společenských věd – ekonomie a politologie a 

zejména na jejich praktické dopady významně upozornila teorie (škola) veřejné 

volby (public choice). Teorie veřejné volby je úzce provázána s teorií veřejných 

financí.  

Veřejné finance, jako subdisciplína klasické, neoklasické i keynesiánské 

ekonomie, spočívá primárně na tzv. institucionálním pojetí veřejných financí,          

tj. jak nositelé hospodářsko-politického rozhodování (zejména centrální či lokální 

„vláda“) využívají jim dané nástroje, zejména daně a veřejné výdaje, 

k ovlivňování chování a rozhodování jednotlivců, domácností, podniků, 

neziskových organizací, zájmových skupin a dalších subjektů. 

S takto uvedeným pojetím veřejných financí by zřejmě nesouhlasil                      

J. Buchanan, neboť uvedené pojetí veřejných financí v sobě skrývá jistý prvek 

typický pro metodologický holismus resp. kolektivismus, protože zde vystupuje 

určitá představa, že nějaká kolektivní entita (vláda) jedná a rozhoduje, aniž by 

bylo zřejmé, že tito nositelé hospodářsko-politického rozhodování jsou de facto 

abstrakcí, za níž se skrývají konkrétní převážně teleologicky jednající jednotlivci    

s jejich preferencemi, zájmy a motivy jednání. 

Propojení teorie veřejné volby a veřejných financí je spojeno se jménem          

J. Buchanana, který v roce 1967 publikoval dílo Public Finance in Democratic 

Process20, přičemž z tohoto názvu a zejména z obsahu díla lze dovodit, že autor 

provedl ekonomickou analýzu v rámci tzv. individualistického demokratického 
                                                   
20 V českém jazyce vydáno v roce 1998 pod názvem Veřejné finance v demokratickém systému  - 
viz Buchanan (1998). 
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modelu politického systému, v kterém si je jednotlivec „vědom toho, že 

potenciálně i on sám může spolu s dostatečným počtem svých spoluobčanů měnit 

kolektivní rozhodnutí, která se promítají do úrovně daní a výdajů, a rovněž i 

fiskální instituce, prostřednictvím kterých jsou tato rozhodnutí 

realizována“ (Buchanan 1998: 182). 

Z výše uvedeného také vyplývá, že existuje určitá spojnice mezi nositeli 

hospodářsko-politického rozhodování a jednotlivci, kdy dle institucionálního 

pojetí veřejných financí je fiskální organizace a následně fiskální instituce 

schopna usměrnit chování jednotlivce a rovněž tak jednotlivec je 

v demokratickém zřízení za určitých podmínek způsobilý změnit fiskální instituce. 

Předmětem zájmu bude dále situace první (druhá situace je využita v kapitole 5 

práce), tj. jak dokáží nositelé hospodářsko-politického rozhodování v rámci 

fiskální politiky ovlivnit chování jednotlivce. A právě zde vzniká prostor pro 

analýzu fiskální iluze. 

 Fiskální iluze pro ekonomickou vědu byla „oživena“ v roce 1967 právě 

v díle  J. Buchanana, který se odkazuje na práci italského ekonoma A. Puvianiho, 

jenž své práce a úvahy prezentoval již na přelomu 19. a 20. století.  A. Puviani dle 

Buchanan (1998) analýzu veřejných financí modeloval za předpokladu, že fiskální 

organizace je zde zastoupena  státem, který představuje „agenturu“, 

prostřednictvím které skupina osob (ta, která vlastní moc) uplatňuje svou vůli vůči 

osobám druhé skupiny, která je chápána jako ovládaná“. Politická koncepce toho 

předpokladu se blíží k pojetí známého italského ekonoma V. Pareta, který byl 

mimo jiné ovlivněn myšlenkami N. Machiavelliho a jeho teorií elit, kdy „z úvah 

Machiavelliho čerpá Pareto přesvědčení o zásadním významu moci, kterou mají 

určití lidé nad druhými, a o schopnosti menšiny prosadit svou vůli oproti 

většině“ (Keller 2004: 295), a tedy že v každém okamžiku lze obyvatelstvo státu 

dělit na dvě skupiny – vládnoucí a ovládanou. V rámci této koncepce je dle 

Buchanan (1998) fiskální struktura pojímána jako institucionální prostředek, 

mechanismus, kterým tato třída získává finanční prostředky od ovládané skupiny 

pro poskytování těch statků a služeb, jež tato třída chce poskytovat.  
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 A. Puviani formuloval následující otázku, kterou lze považovat za výchozí 

tezi teorie fiskální iluze: „jestliže cílem vládnoucí skupiny je minimalizovat 

odpor plátců daní21 pro jakoukoliv úroveň vyžadovaného finančního výnosu,  

jak bude tato skupina organizovat fiskální systém?“ (Buchanan 1998: 135). 

Odpověď na jeho otázku je taková, že vládnoucí skupina se pokouší vytvořit 

fiskální iluze, v jejichž důsledku si daňové subjekty myslí, že daně, které musí 

platit, jsou méně zatěžující, než je tomu tak ve skutečnosti. Současně jsou 

vytvářeny další iluze, díky kterým je vnímaná hodnota poskytovaných veřejných 

statků vyšší, než tomu je tak ve skutečnosti. „Různé fiskální instituce (způsoby 

zdanění, organizace výdajů aj.) jsou pak organizovány tak, aby vytvářely tento 

soubor iluzí.“ (Buchanan 1998: 135). 

Na místě je logické si položit otázku, zda tento soubor iluzí existuje i 

v demokratickém systému, který je dle Kliková a Kotlán (2003) v současnosti 

obecně považován za nejpřijatelnější systém kolektivního rozhodování. I v těch 

„nejdemokratičtějších“ systémech dle Buchanan (1998) zůstávají zbytky 

elitářského modelu a tedy i v plně demokratickém prostředí lze fiskální instituce 

analyzovat i systemizovat z hlediska jejich tendencí vytvářet fiskální iluze. 

Demokracie dle Schumpeter (2003) neznamená a nemůže znamenat vládu lidu 

v žádném významu termínu „lid“ a „vláda“. Demokracie znamená jen to, že lidé 

mají možnost, aby buď přijali, nebo odmítli ty, kdo jim budou vládnout. 

Demokracie je dle Morawski (2005) vládou politiků.  

V této souvislosti je možné se plně odkázat na kapitolu 3 práce, kde je 

právě uvažováno nad institutem zdanění a motivy vladaře, který existuje i 

v současných demokratických státech a hospodaří s daňovými výnosy. 

 
A. Puviani se v rámci své analýzy zabýval jak  iluzemi na příjmové tak i 

výdajové stránce veřejného rozpočtu (konkrétně rozpočtu centrálního), nicméně 

tyto fiskální iluze zkoumal obecně, v některých případech jsou jeho závěry a 

úvahy ve světle ekonomického nahlížení 21. století do jisté míry archaické. 

                                                   
21 Zde terminologicky správně mělo být na místo „plátců daně“ uvedeno „daňových subjektů“ 
případně „poplatníků“. 
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Z tohoto důvodu jsou v této práci prezentovány a rozvinuty jen takové závěry, 

které jsou aplikovatelné v současných evropských  podmínkách demokracie.  

Skutečnosti, které způsobují, že jedinci podléhají iluzi, jsou samostatně 

uvedeny dále v rámci jednotlivých druhů fiskální iluze. Motivy, kterou vedou 

tvůrce iluzí k takovému činu,  lze pak hledat v teorii veřejné volby. 

4.3 Fiskální iluze a racionalita 
 

V případě, že jednotlivec z nějakého důvodu chybně vyhodnocuje přijaté 

informace, pak také následně činí chybné rozhodnutí, které může, ale také nemusí, 

být nezávislým pozorovatelem vyhodnoceno jako neracionální. 

Jeden ze základních axiomů ekonomie je racionálně jednající jednotlivec. 

Dle Keller (2004) se jedná se o takové chování, které M. Weber označuje jako 

účelově racionální jednání, tj. takové, že jednotlivec ke zvoleným cílům vybírá 

prostředky a přitom má na mysli jedině a pouze účinnost, s níž mohou jednotlivé 

prostředky daného cíle dosáhnout. Jednotlivec tak neustále kalkuluje náklady, jež 

z použití jednotlivých prostředků pro něj vyplývají, neboli člověk porovnává 

mezní náklady s mezními výnosy. Je však možné chování ovlivněné iluzí 

považovat za racionální?  

Jednání jednotlivců se mohou lišit, i když podmínky a motivy zůstávají. 

V ekonomické teorii je rozhodující zejména racionální rozhodování                             

(tj. normativní rozhodování dle rozhodovací vědy), kdy jednotlivec vědomě 

vybírá z několika alternativních průběhů jednání zaměřeného na dosažení nějaké 

cíle. V tomto instrumentálně-racionálním pohledu na jednání se prostředky volí 

podle požadavků daného cíle. 

Ekonom a sociolog V.  Pareto dle Keller (2004) za logické považuje pouze 

takové jednání, kdy zvolený prostředek vede k danému cíli jak v objektivní realitě, 

tak také subjektivně, tedy v záměru jednajícího. Objektivní vztah je dán reálným 

vztahem příčiny a účinku, který existuje nezávisle na vůli jednajícího. Subjektivní 

vztah je dán tím, jak se relace mezi prostředkem a cílem jeví samotným aktérům. 

V případě, že v jednání takové zřetězení prostředku a účelu neexistuje, pak je 
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považováno za jednání mimologické. Dle V. Pareta existují čtyři typy 

mimologického jednání – viz  tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 – Typy mimologického jednání dle V. Pareta 
                                                        prostředek                           účel 

Realita objektivní subjektivní 

I. není není 

II. není je 

III. je není 

IV. je je 

Zdroj: (Keller 2004: 302). Upraveno. 
 

První typ jednání (I.) představuje takové chování, jež je vcelku 

bezmyšlenkovitě provozováno třeba v podobě běžné užívané konvence, která je 

prostě sociálně ustanovena a o jejíž logičnosti se neuvažuje. Druhy typ (II.) 

mimologického jednání vzniká, když jednající se mylně domnívá, že prostředek, 

který zvolil, vede k zamýšlenému cíli. Dokud toto přesvědčení trvá, jedinci 

opakují jednání v dobré víře s konstantní intenzitou a faktickou neúčinnost si 

vysvětlují různými důmyslnými způsoby. Třetí typ chování (III.) se odlišuje od 

prvního typu tím, že o jeho rozumnosti sami nijak neuvažujeme, může být 

naprosto objektivně funkční, bez toho, aniž by jednající nějakou funkčnost 

připisoval. A konečně v případě čtvrtého druhu (IV.) máme před sebou situaci, 

kdy vztah mezi prostředkem a účelem sice existuje, subjektivně je však vnímán 

rozdílně, než jak ve skutečnosti funguje. Jednotlivci tak svému jednání přisuzují 

vlastnosti, které prostě nemá, a zároveň nevidí, jaké vlastnosti jsou mu skutečně 

vlastní.  

Zatímco tedy první a druhá kategorie je odsouzena k tomu, aby zůstala 

jednáním nelogickým, kategorie třetí a čtvrtá se může proměnit v jednání logické, 

pokud je jednající ochoten přizpůsobit své jednání objektivnímu stavu věcí. 

Jednání pod vlivem iluze je možné zařadit jako čtvrtý typ mimologického jednání. 

 Ekonomie na rozdíl od sociologie záměrně abstrahuje od iracionálního 

jednání. Znamená však, že když toto chování jednotlivce je čtvrtým typem 

mimologického jednání dle V. Pareta, pak je také iracionální? Jednotlivec, který 

se chová iracionálně, provádí rozporuplné volby; nejedná tedy takovým způsobem, 
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aby nezávislý pozorovatel byl schopen předvídat výsledek jeho chování. Jedinec, 

který podlehl iluzi, se však v čase chová konzistentně, tj. bude mít tendenci ve 

stejné situaci se rozhodnout stejným způsobem. Pozorovatel a tedy i vladař je tak 

schopen v průměru předvídat způsob chování (rozhodování) jedinců a tedy jej i 

ovlivňovat. Z tohoto důvodu je možné analyzovat chování ovlivněné iluzí za 

pomocí aparátu využívajícího pro analýzu racionálního, resp. omezeně 

racionálního jednání jedince. 

Je nutné zdůraznit, že nedokonalé informace nejsou synonymem pojmu 

iluze, neboť existence takových  informací je sice nutná, avšak nikoliv dostačující 

podmínkou k učinění závěru o existenci iluze. Fiskální iluze znamená 

systematické nepochopení fiskálních parametrů. Nedokonalé informace znamenají, 

že jedinec sice může nahodile příkladně podceňovat výši vlastní daňové 

povinnosti, ale pokud podlehl fiskální iluzi, pak takové ohodnocení daňové 

povinnosti je trvalé a jedinec v čase vykazuje ve svém chování prvky 

konzistentnosti.  

4.4 Fiskální iluze a její klasifikace 
 
 Problematiku fiskální iluze lze demonstrovat za pomocí grafického aparátu 

– viz  obr. 4.1, který poprvé použil Wagner (1976). Symbol Xi představuje 

množství statků poskytovaných prostřednictvím veřejného rozpočtu, symbol Pi je 

pak cena těchto statků, resp. demonstruje výši daní, které bylo nutné vynaložit na 

poskytnutí daného statku Xi. V tomto případě tak symbol Pi prezentuje vztah cena 

– daň, symbol D poptávku po statcích financovaných z veřejného rozpočtu. 

Symbol MCr představuje reálné mezní náklady na daný statek, symbol MCf pak 

„falešné“ podhodnocené mezní náklady, jejíž výši předpokládají jedinci ovlivnění 

iluzí. Symboly a, b, c a d jsou symboly pomocné. 
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Obr. 4.1 -  Fiskální iluze a její vliv na velikost veřejného rozpočtu 

 

 

 V ideální situaci daňové subjekty znají skutečnou výši ceny - daň P2 za 

veřejný státek X2. V daném případě je pak poskytováno X2 statků za cenu P2, a 

tedy celková výše nákladů a tedy vynaložených daňových příjmů je ve výši 

obsahu plochy P2aX20. Pokud však jedinci podléhají fiskální iluzi, pak dochází 

k chybnému vnímání, resp. podhodnocování vztahu cena – daň na úroveň P1 a 

tedy i mezní náklady se pohybují na úrovni MCf  a daňové subjekty pak požadují 

statky poskytované ve výši X1. Daňové subjekty pak mylně vnímají veřejný 

rozpočet ve výši P1cX10. Nicméně skutečná výše rozpočtu je P2dX10, poněvadž 

skutečná hodnota vztahu cena – daň je nadále ve výši P2. Plocha vymezená jako 

adX1X2  pak vymezuje reálné náklady fiskální iluze, kdy tyto náklady pak mohou 

být financovány zvýšením daňového břemene, využitím deficitního financování 

případně přehodnocením struktury nebo výše poskytovaných statků. 

 

Již A. Puvianni poukazoval, že fiskální iluze nezasahuje pouze oblast daní, 

ale také významně ovlivňuje stranu výdajovou, resp. veřejný rozpočet jako celek, 

D 

MCr 
 a  d 

 b  c 
P1 

P2 
 

  X2   X1 Xi 

     
Pi/X 

 
Zdroj: (Dollery a Worthington 1996: 4). Vlastní zpracování. 

MCf 

0 
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což bylo demonstrováno v komentáři k obr. 4.1. Z tohoto důvodu se jako výchozí 

členění nabízí klasifikace fiskální iluze v rozlišení dle působení na oblast (stranu) 

veřejného rozpočtu: 

 

1. daňová iluze způsobuje, že ekonomický subjekt mylně oceňuje  

vlastní daňovou  povinnost; 

2. výdajová iluze se týká vytváření iluzí na straně poskytování veřejných 

statků a obecně vynakládání veřejných výdajů; 

3. dluhová iluze se podílí na snižování odporu daňových subjektů 

k financování statků z cizích zdrojů; 

4. smíšená iluze – stav, kdy nelze jednoznačně stanovit stranu veřejného 

rozpočtu, na kterou má iluze skrz jednotlivce působit, případně dochází 

k prolínání daňové a výdajové iluze. 

 

Dle dopadu na vnímání daňového subjektu lze fiskální iluzi členit na: 

 

1. pozitivní iluzi – je taková iluze, která působí pozitivně na vnímání 

daňového subjektu ohledně fiskálních institucí; příkladně uvalené 

daňové břemeno se zdá být nízké, veřejný statek je poskytován 

„zdarma“ atd.; 

2. negativní iluzi – způsobuje, že jedinec některé fiskální instituce 

vnímá negativně. 

 

Z podstaty fungování iluze je zřejmé, že tvůrci fiskální iluze budou 

vytvářet převážně pozitivní iluze, kdy s takovým typem iluze je i pracováno 

v grafu fiskální iluze – viz obr. 4.1. Je mylné na základě této klasifikace dospět 

k závěru, že fiskální iluze je buď pozitivní nebo negativní. V praxi může u 

některých fiskálních rozhodnutí nastat, že stejná iluze je vnímána dvěma subjekty 

různě. Jako příklad lze uvést situaci, kdy je využíváno progresivní zdanění 

důchodů – u více příjmového subjektu, jehož se progresivní zdanění týká nejvíce, 

může tento krok vyvolat negativní iluzi v tom smyslu, že jeho důchod je 

nadměrně zatěžován daňovým břemenem (pocit „nespravedlnosti“). U nízko 



54

příjmových daňových subjektů naopak tento krok může vyvolávat pozitivní iluzi, 

neboť ty se domnívají, že relativně největší část daňového břemena je uvalena na 

více příjmové subjekty (pocit „spravedlnosti“), ačkoliv systém různých zejména 

nestandardních odpočtů22 naopak způsobuje, že podíl daně k důchodu (efektivní 

sazba daně) může nabývat hodnoty přibližující se k hodnotě nízko příjmového 

subjektu. 

 Další členění fiskální iluze je možné dle působení v rozpočtové úrovni, 

neboť některá rozhodnutí, která jsou pak díky iluzi chybně vyhodnocována, 

působí zejména na nižší rozpočtové úrovni (např. nájemníkova iluze). V tomto 

případě pak záleží na fiskálním federalismu, jenž je v daném státě uplatňován.  

Fiskální iluze tak mohou být tvořeny jak na centrální úrovni, tj. s vlivem 

na příjmovou a výdajovou stranu centrálního (státního) rozpočtu státu, tak i na 

regionální či místní úrovni, tj. s vlivem na rozpočet krajů a obcí. 

 Problematika fiskálního federalismu je dále v textu zpracována v rámci 

výdajové iluze. 

 

V zahraniční odborné literatuře se zejména využívá členění použité 

v Oates (1988), kde  autor předkládá pět různých forem fiskální iluze: 

 

• složitost daňového systému, 

• důchodová elasticita veřejných příjmů, 

• iluze dluhu, 

• nájemníkova iluze a 

• tzv. efekt mucholapky. 

 

V disertační práci je fiskální iluze členěna na tři druhy iluzí, které se dále 

člení na dílčí formy.  

 

 

 
                                                   
22 Rozlišení daňových úlev (odpočtů) u osobních důchodových daní na standardní a nestandardní 
je v textu pojímáno v souladu se současnou daňovou teorií – viz blíže (Široký a kol. 2008: 125). 
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1. Pozitivní a negativní fiskální iluze působící primárně na příjmovou 

stranu veřejného rozpočtu (dále také „daňová iluze“): 

 

• daňová iluze. 

 

2. Pozitivní a negativní fiskální iluze působí primárně na výdajovou 

stranu veřejného rozpočtu (dále také „výdajová iluze“): 

 

• dotační iluze a 

• dluhová iluze. 

 

3. Ostatní pozitivní a negativní fiskální iluze působící na výši nebo 

strukturu veřejného rozpočtu (dále také „ostatní iluze“): 

 

• nájemníkova iluze, 

• institucionální iluze. 

 

Pojem „fiskální iluze“ je pak nadřazen daňové, výdajové a ostatní iluzi, 

neboť fiskální iluze obsahuje alespoň jeden jmenovaný druh iluze. 

  
Vzhledem k zaměření práce, která je zejména věnována problematice 

daňové iluze, je výdajové a ostatní iluzi věnován prostor jen k 

vymezení základních teoretických východisek a vybraným výzkumným zjištěním.  

 

Výdajová iluze 

  

V roce 1957 A. Downs ve své disertační práci na téma Ekonomická teorie 

demokracie postuloval dle Gregor  (2005) dvě inovace – racionalitu voliče a 

racionalitu politických stran. Mimo jiné přesvědčivě argumentoval, že volič může 

mít nedokonalé informace, na základě kterých se uskutečňují rozhodnutí ve 

veřejném sektoru. Náklady na získání informací nejsou vždy zanedbatelné, 

nicméně A. Downs tvrdí, že pobídky získat informace o přínosech a nákladech 
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aktivit státu jsou mnohem menší, než kdyby se stejná činnost vykonávala 

v soukromé sféře. 

Je paradoxní, že A. Downs i J. K. Galbraith v 60. letech minulého století 

byli přesvědčeni, že nedokonalé informace naopak způsobují, že veřejné rozpočty 

jsou nízké. Galbraith (1967) argumentuje, že veřejné výdaje jsou na nižší úrovni 

než na úrovni optimální, avšak ve společnosti existuje obecné povědomí o 

škodlivosti státních zásahů, které již stávající úroveň veřejných výdajů považuje 

za nadměrnou, a toto povědomí tak nedovoluje zvýšit daně za účelem zvýšení 

veřejných výdajů na financování některých statků jako je školství, veřejná 

doprava, veřejný úklid apod. Na druhou stranu si J. K. Galbraith uvědomuje, že 

výdaje na marketing a zejména reklamu jsou vyšší v soukromém než v sektoru 

veřejném a tedy stát nedostatečně propaguje jim poskytované statky. A. Downs je 

obdobně přesvědčen, že řada vládních výdajů zůstává do značné míry u voličů 

nepovšimnutých, zatímco daně vynaložené na podporu vládních výdajů jsou 

naopak ve středu jejich zájmu. Voliči tak dle A. Downsa mají tendenci 

systematicky podceňovat přínosy, které nabízí veřejný sektor, a proto by voliči 

vždy přirozeně podporovali snižování výše zdrojů plynoucích do veřejného 

rozpočtu. 

Nicméně tyto myšlenky byly překonány, a to zejména následně, když 

ekonomie započala zkoumat vliv zájmových skupin či dobývání renty na veřejný 

rozpočet, které jako jedny z mnoha faktorů mohou způsobit zvyšování či změnu 

struktury stávajících veřejných výdajů. Vláda tak může mít naopak snahu 

zdůrazňovat výhody poskytovaných statků a služeb a současně existuje snaha 

zakrýt celkové náklady na tyto výdajové programy. 

Výchozí tezí výdajové iluze je tedy skutečnost, že skupina osob, která se 

podílí na čerpání daňových příjmů má snahu u daňových subjektů vyvolat 

přesvědčení, že poskytované statky je jednak nezbytně nutné poskytovat právě 

z veřejného rozpočtu a současně u příjemců různých výdajových programů 

vyvolat pocit, že hodnotu (užitek), kterou získávají prostřednictvím 

poskytovaných statků, je vyšší než je skutečný vztah cena - daň. Jak je patrné i 

z grafu fiskální iluze a jejího vlivu na velikost veřejného rozpočtu - obr. 4.1 -  
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příjemci „veřejných statků“23 mají pak tendenci požadovat vyšší úroveň statků 

financovaných z daňových příjmů, než kdyby byli seznámeni s reálnou výší 

nákladů. 

Výběr konkrétních statků, kterou jsou z části nebo úplně financovány 

z daňových příjmů, je závislý zejména na účelovém rozhodnutí vladaře, který 

může preferovat různé statky. Vladař pak musí být schopen vysvětlit svou volbu a 

zejména zdůvodnit, proč daný statek je financován z veřejných příjmů. Právě zde 

vzniká prostor pro zavádějící tvrzení24 (např. tvrzení politických představitelů, že 

je nějaká skutečnost „vyžadována Evropskou unií“) a jiné různé druhy klamání ze 

strany vladaře.  

 

S výdajovou (avšak také i s daňovou iluzí) je úzce spjata problematika 

fiskálního federalismu. Fiskální federalismus se dle P. Tománka v Široký a kol. 

(2008) především zabývá: 

 

• uspořádáním rozpočtové soustavy dle jejich vertikální a horizontální 

struktury, 

• rozdělením funkce alokační, distribuční a stabilizační mezi jednotlivé 

rozpočtové soustavy, 

• přiřazením zdrojů jednotlivým úrovním rozpočtové soustavy a 

• optimalizací vztahů uvnitř rozpočtové soustavy. 

 

Složitost či nepřehlednost takového systému (přerozdělování daní v rámci 

jednotlivých rozpočtů, existence různých fondů, příspěvkových organizací, 

chybějící či nedostatečná konstitucionální pravidla apod.) neumožňuje voličům 

s minimálními náklady (tj. včetně nákladů obětované příležitosti) dosáhnout 

požadovaných informací o finančních tocích mezi nimi. Jedinec pak nezná 

skutečnou výši výdajů na poskytované statky, případně nemá přehled o zdrojích, 

které se na financování konkrétního statku podílí apod. 

                                                   
23 Pojem veřejný statek je záměrně vložen do uvozovek, aby bylo odlišeno, že se nejedná o tzv. 
veřejné statky, tak jak je chápe ekonomická teorie – např. Holman (2002), nýbrž se jedná pouze           
a jen o statky, které jsou plně či částečně financovány z veřejného rozpočtu. 
24 Zavádějícím tvrzení se dle Vybíral (2003) rozumí stav, kdy jedinec v komunikaci vyvíjí snahu 
zkreslit či skrýt reálný stav. 
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Dotační iluze je v zahraniční literatuře nazývaná jako efekt mucholapky 

(flypaper effect). Tento název pochází od L. Marshalla, který poukázal na známý 

výrok A. Okuna „money sticks where it hits“ (Dollery a Worthington 1995: 2).  

  

„Místní správa ve všech ekonomikách do jisté míry závisí na převodech peněz 

ze strany ústřední vlády ve formě dotací, jež slouží jako zdroj příjmu“ (Jackson a 

Brown 2003: 312). Dotace tak představuje nenávratné finanční prostředky, které 

jsou poskytovány vyšší úrovní správy (vláda, kraj) místní správě (kraj, obec), a to 

za účelem stimulace poskytovaní vybraných statků. Jackson a Brown (2003) 

klasifikují dotace do tří kategorií. 

 

• Účelové dotace s otevřeným koncem – tj. vyšší úroveň správy hradí 

určitou část nákladů na poskytované služby z veřejného rozpočtu, a to za 

účelem snížení jejich ceny. Dodatek, že dotace má „otevřený 

konec“ znamená, že místní správa může dotaci použít libovolně. 

• Dotace s uzavřeným koncem – v tomto případě vyšší úroveň správy 

poskytuje pevně stanovenou peněžní částku, aniž by „kladla jakákoliv 

omezení na její použití nebo určovala změny v relativních cenách místních 

veřejných statků“ (Jackson a Brown 2003: 313). 

• Kategorická dotace s uzavřeným koncem – dotace je stanovena v přesné 

výši a současně je určena k použití na konkrétní výdajový program. 

 

Místní správa, až na výjimky, které jsou většinou spojeny s kategorickou 

dotací s uzavřeným koncem, se pak může rozhodnout v jaké formě se tato dotace 

projeví na místní úrovni. Dle teorie veřejné volby efekt mucholapky vzniká tehdy, 

když příjmy, které se prostřednictvím dotace „vracejí“ k daňovým subjektům, 

nejsou použity příkladně ke snížení různých poplatků či daní, ale dotace je na 

základě rozhodnutí politiků či byrokratů, kteří mají tendenci maximalizovat 

rozpočet, použita k rozšíření výše či změně veřejných výdajů a tedy i daného 

rozpočtu. 

Voliči dle Oates (1988) zjišťují, že je nabízeno více veřejných služeb, tj. 

daňové subjekty tuto skutečnost vyhodnocují tak, že došlo ke snížení výše vztahu 
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daň - cena poskytovaných statků. Vladař tak podporuje v jedincích iluzi, že došlo 

ke snížení mezní daňové ceny nabízených statků z veřejných zdrojů. V důsledku 

toho jsou pak voliči ochotni podporovat či dokonce požadovat vyšší úroveň 

veřejných výdajů, než kdyby byly daňové a dotační parametry správně vnímány. 

Obdobné tvrzení lze dle Dollery a Worthington (1995) nalézt u  S. Winera 

a R. Logana, kteří naopak poukazují na známý fakt, že rozhodování o příjmové a 

výdajové straně veřejného rozpočtu je oddělené. Lze připustit, že i kdyby jedinec 

byl informován o existenci poskytnuté dotace, a tedy správně vnímal vztah daň - 

cena, pak u něj může vzniknout tzv. provinční status25. Ten lze vysvětlit tak, že  

poskytovaná služba je z části placena z podílu celostátních daní (tj. ze státního 

rozpočtu), který může být stejný nebo menší než podíl z místního rozpočtu, a u 

jedince tak vzniká přesvědčení, že na podílení veřejných programů v jeho kraji 

nebo obci se podílejí daňové subjekty z jiných lokalit. Iluze zůstává přítomna, 

neboť myšlenka, že výdaj je zaplacen z příjmů někoho jiného, představuje 

standardní trvalé a systematické nepochopení fiskálních parametrů. 

V současné době lze příznaky dotační iluze sledovat v souvislosti s čerpáním 

finančních zdrojů z Evropské unie, kde pravděpodobně některé projekty, které kdyby 

byly zcela závislé na rozhodování těch, kteří z nich budou mít v daném regionu 

prospěch a současně by se podíleli na jejich úhradě, by nebyly realizovány. V daném 

případě nejen že dochází k  nehospodárnosti vynaložených zdrojů, ale protože systém 

takových dotací je převážně postaven na spoluúčasti příjemce dotace (obec, kraj, stát), 

pak také opětovně existuje zdůvodnitelný tlak na nutnost růstu výdajů z veřejného 

rozpočtu26 (i za využití dluhového financování).  

Efekt mucholapky byl předmětem řady matematicko-statistických 

výzkumů, jejichž přehled a závěry za období 1983 až 1995 lze nalézt u  Dollery a 

Worthington (1999), případně se lze odkázat na pozdější výzkumy jako Crowley a 

O’Keefe (2006). Příznačné pro všechny tyto výzkumy je závěr, že vztah mezi 

dotacemi a zvyšováním veřejných výdajů ve smyslu efektu mucholapky je  

nezpochybnitelný. 

                                                   
25 K výdajové iluzi pak z hlediska obdoby provinčního statusu může dojít i v případě, kdy existuje 
u daňových subjektů nebo politiků na municipální úrovni maximální snaha využít lokální zdroje 
(bez ohledu na jejich efektivitu), aby nedošlo k jejich využití v jiném kraji či obci. 
26 Je možné vypozorovat, že úspěšnost vlády České republiky je mimo jiné posuzována dle míry 
využití „zdarma“ nabízených zdrojů z Evropské unie. 
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 S problematikou nárůstu schodků veřejného rozpočtů a s tím spojeného 

dluhového financování se aktuálně potýká nejen Česká republika. S dluhovým 

financováním poskytovaných statků z veřejného rozpočtu se váže i další forma 

výdajové iluze, tzv. dluhová iluze. 

A. Puviani vycházel ze základního tvrzení D. Ricarda, že „platba 

jednorázové daně je z reálného pohledu adekvátní platbě určitých procent této 

sumy v rámci pravidelné roční daně“ (Buchanan 1998: 137), nicméně daňové 

subjekty se chovají, jako kdyby tyto dvě alternativy nebyly shodné. Pokud vláda 

považuje za nutné uhradit zvýšenou potřebu statků z veřejného rozpočtu, pak má 

možnost buď jednorázově zvýšit daně a potřebnou částku získat nebo si může 

chybějící daňové příjmy vypůjčit, které jsou následně umořovány formou splátek 

z daní. A. Puviani tvrdí, že vytvoření půjčky a následné platby daní nebude tak 

jednotlivci odmítáno27, jako kdyby byla uložena jednorázová daň. 

 Dluhová iluze také poukazuje na fakt, že voliči si jsou více vědomi 

nákladů na poskytované služby ze zdrojů vytvořených za pomocí současných daní, 

než když tyto náklady jsou hrazeny prostřednictvím dluhu. Tato skutečnost 

vyplývá z faktu, že voliči podceňují současné diskontované hodnoty budoucích 

daňových povinností v rámci dluhového financování, a tedy preferují nárůst 

současných výdajů z veřejného rozpočtu nad úroveň, kterou by požadovali, kdyby 

jejich diskontování dluhu bylo v souladu s realitou.  

 K problematice časového porovnání se jak v psychologii tak i v ekonomii 

(příkladně investiční rozhodování) většinou využívá model maximalizace 

nezávislého aditivně separabilního mezičasového užiku28. V rámci rozhodování 

jednotlivce se využívá i exponencionální, hyperbolické, kvazihyperbolické 

diskontování, kdy existuje možnost, že „různí lidé diskontují budoucnost různým 

způsobem“ (Skořepa 2008: 145), kdy tato různá diskontování mají svá omezení 

(kvalita vstupních dat, netrpělivost k budoucí spotřebě atd.), jež neumožňují 

jedincům provádět taková kvalifikovaná rozhodnutí, jako kdyby toto diskontování 

probíhalo v „laboratorních“ podmínkách. 

                                                   
27  Dluhovou iluzi je také možné zkoumat v rámci (ne)platnosti Ricardovy-Baroovy teorie 
rozpočtového schodku ve vztahu k  myopii současné generace vůči generaci budoucí. 
28 V ekonomii je znám pod pojmem „diskontní model“. 
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 W. C. Birsdall ve vlastní disertační práci dle Buchanan (1998) poukazoval 

na vzniklou situaci, která potvrzuje výše uvedené skutečnosti. V listopadu 1955 

proběhlo ve státě New York referendum, jehož předmětem bylo schválení emise 

dluhopisů za účelem financování výstavby dálniční sítě. Dříve než bylo vypsáno 

referendum, místní vláda schválila zvýšení daně z pohonných hmot na úhradu 

předmětných dluhopisů, které mělo vstoupit v platnost pouze a jen tehdy, když 

výsledek referenda bude kladný. Voliči však výstavbu dálniční sítě zamítli            

(54 % voličů vyjádřilo nesouhlas s daným návrhem). Za jeden rok proběhlo další 

referendum, které požadovalo opětovně souhlas s emisí dluhopisů ze stejného 

důvodu, avšak toto referendum již nebylo vázáno na zvýšení daně z pohonných 

hmot. Zde se již 66 % voličů, tj. o 22 p.b. více daňových subjektů, vyjádřilo pro 

výstavbu dálniční sítě. V této konkrétní situaci je tak možné najít prvky dluhové 

iluze. 

 Další výsledky jsou prezentovány v Dollery a Worthington (1995), kde 

příkladně B. A. Dalagamas na základě dvou výzkumů realizovaných v roce 1992 

a 1993 mimo jiné konstatuje, že dluhové financování na místo zvýšení daní  je 

jedinci mylně interpretováno jako čistý přírůstek bohatství voličů a současně jako 

nárůst soukromých výdajů na obyvatele. 

 V Německu byla v letech 1998 a 2003 provedena první analýza 

přítomnosti jednotlivých druhů a jejich forem fiskální iluze na úrovni 112 měst, 

kdy dle Haug (2009) byla potvrzena přítomnost jak dluhové tak i dotační iluze 

(nájemníkova iluze nebyla nalezena). 

 

Ostatní iluze 

 V případě, že zdroj iluze nebyl implementován výhradně s cílem primárně 

a výhradně ovlivnit příjmovou nebo pouze a jen výdajovou stranu veřejného 

rozpočtu, přesto v konečném důsledku zprostředkovaně působí na systematické 

mylné voličovo vnímání výše či struktury rozpočtu, pak lze poukázat na existenci 

dalšího druhu fiskální iluze, tj. ostatní iluze. Tato iluze je pak tvořena zejména 

dvěma formami, a to nájemníkovou iluzí a institucionální iluzí. 

 



62

Nájemníkova iluze je z pohledu teorie fiskální iluze velmi specifická29, 

neboť je otázkou, zda vladař cíleně při uvalení daně z pronajatých nemovitostí30 

očekával vznik této iluze u nájemníků a  dopady z ní plynoucí na výdajovou 

stranu rozpočtu. I když se může jevit, že nájemníkova iluze je další forma daňové 

iluze, neboť nájemníci v daném případě nejsou dostatečně znalí daňové incidence, 

je v této práci záměrně zatříděna mezi ostatní iluze, poněvadž v daném případě se 

ze strany nájemníků jedná o cíleně zesílený tlak na stranu výdajů z veřejného 

rozpočtu. Vladař pak může tohoto tlaku využít v souladu s teorií veřejné volby. 

 Nájemníkova iluze souvisí s poptávkovou funkcí po statcích 

poskytovaných obcí v místě bydliště. Existence této iluze byla dle Dollery a 

Worthington (1996) zjištěna na základě pozorování, že v obcích, kde je značný 

podíl najímaných nemovitostí či jejich částí, dochází k rozsáhlým výdajům na 

poskytování různých statků, než proti stejně velkým obcím, kde nájemní bydlení 

není tak rozšířené. Tato zvláštnost je vysvětlována právě nájemníkovou iluzí, kdy 

se nájemníci mylně domnívají, že cenu (daň) poskytovaných statků hradí vlastníci 

najímaných nemovitostí, neboť ti jsou ze zákona poplatníky daně z pronajímaných 

nemovitostí. Tato daň je pak součástí rozpočtu dané obce.  

Případná námitka může znít, že tyto daně mohou být plně přesunuty vpřed 

v podobě vyššího nájemného na nájemníka, nicméně nájemníkova iluze je právě 

založena na tom, že nájemníci tuto skutečnost nevnímají. Nájemník tak následně 

chybně ohodnocuje poměr cena - daň, neboť ten se domnívá, že pro něj je hodnota 

daně ve výši nula případně menší, než je skutečná cena, a proto vyžaduje vyšší 

úroveň veřejných výdajů, než vlastník najímané nemovitostí a poplatník daně 

v jedné osobě. Zde je předpokládáno, že vlastník nemovitosti si uvědomuje 

                                                   
29 Lze usuzovat, že v podmínkách České republiky nájemníkova iluze nastává ve velmi omezené 
míře. Je to způsobeno jednak tím, že v českých podmínkách není trh s nájemními byty rozvinut 
tak, jak je tomu příkladně ve Spojených státech amerických či Austrálii, kde byl vliv této iluze 
zaznamenán. Dalším důvodem je skutečnost, že tuzemské obce mají omezenou možnost určovat 
výši daňového zatížení plynoucí z existence nájemních nemovitostí, poněvadž zákon  č.  338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí pro zdaňovací období kalendářního roku 2009 sice umožňuje obci na 
základě rozhodnutí jejího zastupitelstva využít tzv. místních koeficientů, které však mají dopad        
na všechny nemovitosti na území celé obce, tj. nikoliv pouze a jen nemovitostí sloužících 
k vybranému druhu ekonomické činnosti. 
30 V Českém právním řádu „daň z pronajatých nemovitostí“ neexistuje (viz předchozí poznámka), 
rovněž tak zákon č.  338/1992 Sb., o dani z nemovitostí najímané nemovitosti (rodinné domy či 
byty) neposuzuje rozdílně od jiných nemovitostí k nepodnikatelským účelům.  Z kontextu je však 
nutné tuto daň zařadit mezi daně majetkové. Nejedná se tedy o obdobu daně z příjmů z pronájmu 
upravené v tuzemsku v § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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reálnou výši zaplacené daně, případně ji ohodnocuje lépe než nájemník, neboť 

vlastníkovi nemovitosti přichází pravidelný platební výměr na daň z držby či 

nájmu nemovitosti. 

 Ačkoliv z uvedeného příkladu je patrné, že na počátku stojí daňová iluze, 

neboť nájemnici si neuvědomují existenci daňové incidence, je pro nájemníkovu 

iluzi stěžejní vztah mezi cena - daň a výdaji z veřejného rozpočtu. Daňová 

povinnost je nájemníky přehlížena, případně silně podceňována, výdaje 

z veřejného rozpočtu na statky jako je údržba veřejných parků, bezpečnost, vznik 

nových sportovišť, školství jsou považovány za žádoucí a jejich množství či 

kvalita je považována velkou skupinou nájemníků na nízké či nedostatečné úrovni. 

Racionálně jednající politik pak může v souladu s teorií veřejné volby podporovat 

myšlenku rozšíření veřejných výdajů obce. 

 

 První (publikovaná) matematicko - statistická studie nájemníkovy iluze 

byla dle Dollery a Worthington (1999) provedena v roce 1973 na vzorku  826 

amerických obcích. Výzkumníci T. C. Bergstrom a R. P. Goodman zjistili 

statisticky významnou závislost mezi počtem vlastníků najímaných nemovitostí a 

celkovou úrovní výdajů obcí. Pozdější výsledky, které se již opíraly o data 

z Austrálie jako příkladně Dollery a Worthington (1995), Dollery a Worthington 

(1999a) nebo z Anglie a Walesu jako tomu bylo u Gemmel a spol. (1998) rovněž 

našlo podobnou závislost.  

 Navzdory výše uvedenému lze nalézt i autory, kteří zpochybňují vliv 

nájemníkovy iluze. Jeden z argumentů je ten, že trh nájmů nemovitostí dle 

Dollery a Worthington (1995) sice nemusí být v krátkém období ovlivněn změnou 

v daňových zákonech, avšak v dlouhém období, ceteris paribus, dochází z titulu 

této změny k navýšení nájemného. Nájemníci jsou o této skutečnosti informováni 

a jejich následné racionální rozhodnutí je takové, že požadují vyšší veřejné výdaje 

jako ekvivalent jim zaplacených daní ve zvýšeném nájemném. Pokud však 

příkladně nízká poptávka po nájemních bytech nebo dohodnuté smluvní 

podmínky nedovolí pronajímatelům zvyšovat nájemné, pak se vliv nájemníkovy 

iluze může projevit.  
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 Skepsi k existenci nájemníkovy iluze vyjadřuje také W. E. Oates, který 

poukazuje primárně na problematiku incidence daně z nemovitostí případně daně 

z pronájmů. Dle Oates (1988) platí, že pokud vyšší daňové výnosy jsou spojeny se 

zlepšováním místních služeb, pak tyto veřejné výdaje by se měly projevit ve vyšší 

poptávce po nájemním bydlení v této oblasti, kde bude nájemné stanoveno značně 

vysoko. Pokud by daňový rozdíl nebyl reflektován v kvalitě či kvantitě služeb 

poskytovaných z veřejného rozpočtu, pak daňové břemeno pravděpodobně 

zůstane na pronajímateli. 

Zajímavé jsou rovněž závěry učiněné J. Martinez-Vazques, která v roce 

1983 dle Dollery a Worthington (1999) dospěla ke zjištění, že požadavek na 

zvyšování míry veřejných výdajů je zcela v souladu s racionálním chováním 

nájemníků. Tento závěr se opírá o tvrzení, že pronajímatelé dosahují vyšších 

příjmů než nájemníci, kteří mají nízké příjmy, a tedy obvykle využívají menší 

plochu k bydlení než jejich pronajímatelé (a tedy platí i případně menší podíl daně 

z nemovitosti než jejich pronajímatelé). Současně nízko příjmoví nájemníci mají 

tendenci více využívat služeb poskytovaných z veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu 

racionálně jednající nájemník bude požadovat navýšení veřejných výdajů, neboť 

si je plně vědom, že dodatečně vzniklé daňové břemeno z větší části ponese 

pronajímatel. Z předmětného výzkumu však také dle Dollery a Worthington (1999) 

vyplynulo, že vliv nájemníkovy iluze na chování nájemníků nelze zcela vyloučit. 

 

Vladař v čase realizuje i takové rozhodnutí, které zdánlivě nemají primární 

vliv na fiskální instituce. Tato rozhodnutí jakožto zdroj institucionální iluze 

souvisí zejména s kvalitou ostatních institucích v dané společností, které se zpětně 

odráží v hospodářské politice. Jedná se o takové instituce, které souvisejí 

s volebním systémem, vzdělaností obyvatelstva, přístupem obyvatelstva 

k veřejným záležitostem apod. Vladař se pak prostřednictvím institucí, jež má 

možnost ovlivnit, snaží vytvořit takové prostředí, ve kterém většina daňových 

subjektů nebude významným způsobem brojit proti rozhodnutím ve věcech 

souvisejících s fiskální politikou státu. Opětovně zde vzniká prostor pro využití 

zejména psychologicko-ekonomických faktorů ovlivňující rozhodování 

jednotlivce. 
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Příkladně vladař může záměrně udržovat takový právní řád, který jedince 

nutí vynaložit značné zdroje k získání úplných informací o realizované změně ve 

fiskální politice, což v konečném důsledku může vést u většiny daňových subjektů  

k racionální neznalosti; v dané společností pak dochází k růstu nezájmu o opatření 

na příjmové nebo výdajové straně veřejného rozpočtu. V takovém prostředí pak 

vladař může lépe naplňovat vlastní cíle. 

Jako další příklad je možné uvést situaci, kdy v České republice existuje 

snaha zavést plně funkční tzv. E-government, tj. voliči mohou relativně snadno 

různé administrativní úkony, které jsou po nich vyžadovány ze strany státu, resp. 

jeho organizací, provádět prostřednictvím různých internetových portálů. Tento 

systém je pak v mediích prezentován z hlediska časové a finanční výhodnosti pro 

každého jedince, nicméně daňový subjekt již tak plně nemusí pociťovat břímě na 

něj uvalené skrz různé organizace, jako když si musel příkladně daný formulář 

osobně vyzvednout, vyplnit, potvrdit a odnést na podatelnu příslušné organizace. 

Jedinec tak ztrácí osobní kontakt se „spotřebiteli jeho daní“ atd. 

  

Skutečnost, že existenci fiskální iluze ovlivňují nejen ekonomické faktory 

lze demonstrovat i na tzv. indexu fiskální iluze, jehož průkopníkem je 

v zahraniční literatuře P. R. Mourão - viz blíže Mourão (2007), Mourão (2008) a 

Mourão (2009). Průměrné hodnoty indexu fiskální iluze v letech 1960 až 2006, 

v rozlišení  dle úrovně demokracie v dané zemi, jsou uvedeny v obr. 4.2. Index 

fiskální iluze může nabýt hodnot od 0 do 1, kdy hodnoty blížící se nule znamenají, 

že fiskální iluze (resp. její vliv na rozhodování v oblasti veřejných financí) se 

v dané skupině států vyskytuje minimálně31.  

Důvěryhodnost tohoto indexu je však ovlivněna zejména kvalitou 

mezinárodních vstupních dat, neboť právě na příkladu České republiky je možné 

mít značné pochybnosti o hodnotě zjištěné za rok 1960, neboť tak Česká republika, 

resp. Československá socialistická republika dosahovala nižších hodnot, než 

většina evropských demokratických zemí. Je nutné upozornit, že výslednou 

                                                   
31 Příkladně v roce 1960 byla extrémní hodnota indexu  zjištěna v Sovětském svazu ve výši 0,999 
a v Polsku ve výši 0,986. Naopak nejnižší hodnota byla v roce 2006 naměřena ve Finsku, a to ve 
výši 0,070 – blíže v (Mourão 2007: 26). 
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hodnotu indexu skutečně ovlivňují nejen ekonomické ale také politologické a 

sociologické ukazatele. 

Obr. 4.2 – Vývoj indexu fiskální iluze v letech 1960 až 2006 

 
Zdroj:  (Mourão 2007: 18). Zcela převzato. 

  

 Jednotlivé ukazatele, v členění na ekonomické, politické a sociologické, 

jsou prezentovány níže, kdy v závorce je znaménkem plus nebo mínus uveden 

pozitivní nebo negativní očekávaný vliv na fiskální iluzi, za předpokladu že se 

hodnota předmětného ukazatele zvyšuje.  

Příkladně pokud nastane nárůst indexu HHI (viz dále problematika daňové 

iluze), pak to znamená, že v daňovém systému je menší počet daní, ceteris  

paribus, dochází ke snížení roztříštěnosti daňového systému a tedy pro daňové 

subjekty se stává tento daňový systém více „čitelný“. Nastává tak oslabení daňové 

iluze, která je jednou z druhů fiskální iluze. Z tohoto důvodu je u indexu HHI 

uvedeno znaménko mínus. Jako další příklad  lze uvést situaci, kdy dojde 

k nárůstu počtu ministerstev, neboť to implikuje snahu jednotlivých politiků 

(ministrů) více využívat veřejné rozpočty k naplnění jejich cílů. Tento stav 

obvykle indikuje snahu politiků navýšit rozsah poskytovaných statků z veřejného 

rozpočtu, a tedy pak dochází k nárůstu veřejných výdajů doprovázený příkladně 

dluhovým financováním. Tato situace pak znamená, že politik se může snažit více 
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využít jednotlivých druhů fiskální iluze, resp. jejich vhodných zdrojů ve vlastní 

prospěch, a tedy vzrůst počtu ministerstev je doprovázen znaménkem plus. 

 

Ekonomické ukazatele: HHI (-), podíl daní ze spotřeby na celkových 

daňových příjmech (+), poměr mezi přímými a nepřímými daněmi (+), podíl daně 

ze zisků společností na celkových daňových příjmech (+), podíl daně darovací a 

dědické na celkových daňových příjmech (+), podíl veřejného dluhu na HDP (+), 

podíl veřejného dluhu s krátkou dobou splatnosti na HDP (-), míra vzrůstu 

peněžního agregátu M2 (+), míra otevřenosti ekonomiky (-). 

Politologické ukazatele: počet ministerstev (+), podíl neplatných hlasů ve 

volbách (+), důvěryhodnost vlády 32  (+), počet parlamentních stran (-), podíl 

zaměstnanců placených z veřejných zdrojů na celkovém počtu aktivního           

obyvatelstva (+). 

Sociologické ukazatele: míra vybavenosti sdělovacími prostředky 

(televize, rádio, internet, noviny) na hlavu (-), podíl výdajů na vzdělání 

k celkovým výdajům (-), podíl vysokoškolsky vzdělaných osob na celkové 

populaci (-), počet neziskových organizací na milión obyvatel (-). 

4.5 Teorie daňové iluze 
 

J. B. Colbert, francouzský ministr financí v 17. století, dle Davidson (2007) 

tvrdil, že umění zdanění spočívá v takovém škubání husy, aby bylo získáno co 

největší množství peří s co nejmenším množství syčení. V soudobém pojmosloví 

to znamená, že je nutné minimalizovat „syčící“ chování poplatníka, který je 

podroben daňovému břemenu. 

J. S. Mill, v revolučním roce 1848, publikuje knihu Zásady politické 

ekonomie s některými aplikacemi v sociální filosofii, kde v kapitole Srovnání mezi 

přímým a nepřímým zdanění poukazuje na nepopularitu přímých daní (zejména 

důchodových daní). Kdyby všechny daně byly dle Mill (2010) přímé, pak by 

zdanění mohlo být mnohem lépe vnímané než se tomu tak děje v přítomnosti. 

                                                   
32 Vzrůst důvěryhodnosti vlády lze z hlediska fiskální iluze vyhodnotit tak, že tato vláda téměř 
dokonale využívá fiskální iluze ke svému prospěchu, a tedy její důvěryhodnost (popularita) stoupá. 
Lze však připustit, že sice v ojedinělých případech může nastat, že vláda se vydá cestou 
odstraňování zdrojů iluzí z fiskálního systému a daňové subjekty toto vnímají kladně, a tedy 
hodnota tohoto ukazatele by pak měla být označena znaménkem mínus. 
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Současně by tak byly více hlídány veřejné výdaje. V daňovém systému jsou však 

obsaženy i nepřímé daně, díky kterým daňový subjekt může systematicky 

podceňovat jimi způsobenou daňovou zátěž, neboť tyto daně jsou skryty v cenách 

zboží. J. R. McCulloch argumentuje dle Mourãu (2007) obdobně, avšak také 

deklaruje, že jsou podceňovány (nevnímány) výdaje na činnost vlády.  

A. Puviani v roce 1903 na otázku, jak bude vládnoucí skupina organizovat 

fiskální (tj. i daňový) systém, tak aby přes přirozený odpor daňových subjektů 

byla dosažena požadovaná úroveň daňových příjmů, nalézá odpověď, že 

„vládnoucí skupina se pokouší vytvořit fiskální iluze, v jejichž důsledku si daňové 

subjekty myslí, že daně, které musí platit, jsou méně zatěžující, než je tomu tak ve 

skutečnosti“ (Buchanan 1998: 135).  

D. C. Mueller na počátku třetího tisíciletí tvrdí, že pokud existuje snaha 

zvyšovat velikost vlády (veřejného sektoru), kterou nejsou daňové subjekty 

ochotny hradit dobrovolně, pak zákonodárce musí zvýšit daňové břemeno 

takovým způsobem, aby si tyto subjekty neuvědomily, že platí vyšší daně. „Může-

li daňové břemeno být skryto tímto způsobem, občané mají iluzi, že vláda je menší 

než ve skutečnost je, a ta může růst až nad úroveň preferovanou občany“ (Mueller 

2003: 527). 

Psychologická hranice zdanění dle Široký a kol. (2008) představuje 

daňovým subjektem individuálně stanovenou hranici, do které zdanění nevnímá, 

případně vnímá, avšak její výše považuje za přijatelnou. Pokud má vladař 

z různých motivů zájem zvyšovat daňové břemeno ekonomických subjektů a 

současně chce být úspěšný i na politickém trhu, musí být schopen ovlivnit 

chování jednotlivce se záměrem co nejvíce se přiblížit reálným zdaněním k 

pomyslné individuální psychologickou hranici zdanění, aniž by daňový subjekt 

kladl odpor. Jeden z možných způsobů (tj. nikoliv jediný) je využití znalostí 

vyplývající z existence daňové iluze, tzn. daňový systém je organizován takovým 

způsobem, aby daňové subjekty podceňovaly výši svého zdanění. Toho může být 

dosaženo díky tzv. složitosti daňového systému a důchodové elasticity 

daňových příjmů. 
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Důchodová elasticita daňových příjmů 
 

Nástroje fiskální politiky mohou mít dle Kliková a Kotlán (2003) dvojí 

podobu: buď se jedná o automatické stabilizátory nebo o diskreční opatření. Daně 

jsou součástí obou opatření. Nicméně právě vlastnost daní působit jako 

automatický (vestavěný) stabilizátor 33 , tj. reagující na pohyb nominálního 

produktu ekonomiky, obsahuje v sobě významný zdroj daňové iluze. V případě, 

že nominální příjmy v ekonomice rostou, pak vhodně nastavený daňový systém 

odjímá stále větší podíl z dosažených důchodů jednotlivých daňových subjektů. 

To v důsledku znamená, že vzrůstá daňové zatížení, bez toho aniž by musela být 

zavedena nová daň a nebo pozměněna stávající daň. Daňová iluze zde vzniká 

zejména proto, že jednotlivec zaměňuje průměrné a mezní veličiny.  Jak se uvádí v 

Oates (1988), Buchanan (1998) nebo Skořepa (2008) průměrná daňová zátěž se 

sice změnila avšak mezní daňové sazby zůstávají na stávající úrovni – daňové 

subjekty si tak plně neuvědomují nárůst daňového břemene.  

Vzrůstající příjmy veřejného rozpočtu také znamenají, že ty mohou být 

politiky vynaloženy na rozšíření stávající úrovně veřejných výdajů, neboť k jejich 

financování byly získány dodatečné příjmy. Voliči dle Oates (1988) v převážné 

většině případů nenamítají rozšiřování veřejných výdajů. Nicméně nárůst 

dodatečných daňových výnosů není trvalý, ekonomika se dostává do pomyslné 

spodní fáze hospodářského cyklu, avšak již jednou schválené veřejné výdaje 

zůstávají v platnosti. Daňové subjekty tak podléhají výdajové iluzi, a plně si 

neuvědomují, že v budoucnu, za účelem udržení stávající výše rozpočtu, bude 

nutné navýšit daňové zatížení, použít dluhové financování nebo snížit kvalitu či 

kvantitu poskytovaných statků. 

Důchodová elasticita daňových příjmů tak v současných daňových 

systémech způsobuje cyklický a méně viditelný nárůst daňového břemene, než 

kdyby vladař přistoupil k diskrečnímu opatření v daňové oblasti. Současně nebo 

se zpožděním dochází ke vzniku výdajové iluze, pokud tedy nejsou dodatečné 

daňový příjmy vynaloženy racionálně (např. ke snížení rozpočtového schodku). 

                                                   
33  Za vhodné daně sloužící jako automatický stabilizátor dle Kubátová a Vítek (1997) lze 
považovat všechny daně, vyjma daní majetkových, neboť jejich daňový základ je necitlivý na 
probíhající fázi hospodářského cyklu. 
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Složitost daňového systému 

 

Výchozí tezí „složitosti daňového systému“ může být Puvianiho tvrzení, 

které bylo J. Buchananem upraveno do následující podoby: „Do té míry, jak lze 

celkové daňové zatížení jednotlivce rozdělit do většího počtu malých daní, lze 

počítat s účinky fiskální iluze. Jestliže by například všechny daně placené 

jednotlivcem byly soustředěny do jediné daně z jeho osobního příjmu, byl by si 

jednotlivec určitě vědom „oběti“, kterou podstupuje v zájmu podpory veřejného 

sektoru.“ (Buchanan 1998: 140).  

Z uvedeného také vyplývá, že složitost daňového systému způsobuje 

neznalost daňových subjektů o daňové ceně veřejných výdajů, a je tedy 

pravděpodobné, že ti následně mylně ohodnocují daňové zatížení. Za jinak 

stejných podmínek platí, že čím složitější je daňový systém, tím může být větší 

veřejný rozpočet, než který by byl požadován voličem, jenž by byl plně 

informován a mohl učinit dokonalé racionální rozhodnutí. 

Předně je nutné uvést, že složitost daňového systému jako zdroj daňové 

iluze je spojen výhradně s tím, jak daňový subjekt vnímá (subjektivně ohodnocuje) 

vlastní daňovou zátěž, tj. jaká výše je zaplacena jím na daních. Složitost daňového 

systému tak nesmí být zaměňována s vnímáním daňové legislativy. Příkladně 

znalost správné daňové sazby u osobní důchodové daně nemusí být nutně totožná 

se správným vnímáním celkové platby daně. Složitost daňového systému je tak 

nutné vztahovat k široké paletě různých odpočtů, výjimek, osvobození, sazeb 

daně apod., které znamenají, že je složité pro daňový subjekt vnímat výši  

skutečně zaplacených daní. 

Dříve než bude přistoupeno k problematice složitosti daňového systému, je 

nutné poukázat na vztah mezi psychologií daní a daňovou iluze. Psychologie daní 

dle Kirchler (2007) obecně zkoumá vliv daní a tedy zdanění na  jednání jedince 

(např. dle Riegel (2007) je posuzován vztah daňových subjektů ke správci daně, 

k povinnosti placení daně apod.). Pokud vladař využije tyto znalosti k sestrojení 

takového daňového systému, který bude minimalizovat negativní postoje voličů 

ke zdanění, pak psychologie daní je nástrojem, jenž umožňuje vladaři vytvářet 

vhodné zdroje daňové iluze, neboť reakce jednotlivců na tyto zdroje jsou pak 
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jednodušeji odhadnutelné (tj. zda pravděpodobně dojde ke vzniku daňové iluze u 

jednotlivce). Pro úplnost je vhodné uvést, že psychologické zdůvodnění vzniku 

iluze (viz kapitola 4.1 práce) se opírá o pojmy využívané  v psychologii zdanění. 

 

Složitost daňového systému lze spatřit ve třech základních faktorech: 

 

1. Roztříštěnost daňového systému - příjmy veřejného rozpočtu jsou 

získávány z různých daňových plateb; 

2. Viditelnost jednotlivých daní - souvisí s identifikací příjmů 

z jednotlivých daní; 

3. Prostor pro legální minimalizaci daňové povinnosti - proces postupné 

„eroze“ zejména hmotných daňových norem. 

 

Roztříštěnost daňového systému 

 

Roztříštěnost daňového systému, nebo-li míra do jaké jsou celkové daňové 

příjmy rozptýleny mezi více různých daní, je nutné považovat za první 

determinantu složitosti daňového systému. Vychází se zde z myšlenky, že 

existence více daní znamená vyšší rozptyl informací o celkových platbách daní. 

 

R. E. Wagner k měření roztříštěnosti daňového systému navrhl použít 

Herfindahl-Hirschmanův index (dále také „HHI“), který bývá tradičně používán 

ke stanovení míry koncentrace firmy na tržbách nebo aktivech celého odvětví 

(např. Kliková a Kotlán (2003)). Upravený HHI pak je tvořen součtem druhých 

mocnin podílu jednotlivých daňových příjmů na výnosech konkrétního rozpočtu: 

 ∑
=

=
N

i

itHHI
1

2 ,                                 (4.1) 

kde N je počet daní v daňovém systému,  ti je relativní podíl daně i na celkových 

daňových příjmech. 

 Podobně jako u indexu koncentrace odvětví platí, že pokud hodnota je 

rovna jedné, pak firma má monopolní postavení v daném odvětví, a tedy čím nižší 
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hodnoty bude index nabývat, tím bude více firem v odvětví existovat, pak i u HHI 

platí, že nižší hodnoty tohoto indexu označují větší roztříštěnost daňového 

systému nebo-li existenci velkého počtu daní. Předmětný index tak ovlivňuje 

počet daní a velikost jejich vzájemné nerovnosti. 

  Roztříštěnost daňového systému pak na složitost daňového systému působí 

prostřednictvím nákladů vynaložených na dosažení informace o daňové zátěži 

uvalené každou jednotlivou daní. Interpretovat HHI lze i tak, že vnímání celkové 

částky zaplacených daní lze chápat jako vážený součet jednotlivých vnímaných 

daní.  

Dopad velikostí nerovností různých daní (tj. podíl na celkových daňových 

příjmech) však z HHI nelze stanovit.  Je otázkou, proč by daň, která se podílí   

např.  5 % z celkových daňových příjmů by měla být obecně méně vidět (tj. být 

méně vnímána) než daň, která zaujímá příkladně 10 % z celkových daňových 

příjmů?  

 Možné zdůvodnění vzniku daňové iluze, lze dle Wagner (1976) nalézt v  

psychologických základech daňového subjektu, neboť ten v rámci vnímání 

informací z okolí používá tzv. abstrakci. Abstrakce způsobuje, že jedinec si 

uvědomuje jen některé informace, zatímco ostatní informace jsou ignorovány. 

K dalším informacím pak může jednotlivec přistoupit v souladu s tezí racionální 

neznalosti. Daňový subjekt tak nemá možnost vnímat celkové daňové zatížení, 

nýbrž v úvahu bere pouze podmnožinu jednotlivě placených daní.   

Z roztříštěností daňového systému také úzce souvisí problematika 

slučování daňových příjmů, která je spojena s rozpočtovým určením daní a s 

právem stanovení parametrů jednotlivých daní (viz problematika fiskálního 

federalismu). Daně (a následně výdaje) nejsou součástí jednoho rozpočtu, ale 

plynou do různých částí veřejného rozpočtu. Rovněž tak může docházet k situaci, 

že daňové subjekty v různých částech daňového území mohou být podrobeny 

daním, které mohou mít odlišné parametry (typické pro daně z nemovitostí). Iluze 

spojené s existencí fiskálního federalismu jsou v této práci zatřízeny mezi 

výdajové iluze. 
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Viditelnost jednotlivých daní 

 

Viditelnost jednotlivých daní závisí zejména na konstrukci jednotlivých 

parametrů každé daně. Heyndels a Smolder (1995) poukazují na dva základní 

faktory ovlivňující viditelnost jednotlivých daní: mezičasový nesoulad v platbě 

daní a míra dotěrnosti daní. V rámci disertační práce je předpokládáno, že první 

jmenovaný faktor je nedílnou součástí míry dotěrnosti daně. 

Wagner (1976) poukazuje na dotěrnost daní (obtrusiveness). 

Zjednodušeně  platí, že čím méně je daň „dotěrnější“, tím méně je pro daňový 

subjekt viditelná. Míra dotěrnosti daně tak implikuje míru viditelnosti 

jednotlivých daní, která úzce souvisí s nastavením parametrů konkrétních daní i 

způsobu správy daní, které mohou způsobit, že daňový subjekt si plně 

neuvědomuje existenci konkrétní daně a tedy není schopen stanovit či odhadnout 

hodnotu vlastní daňové povinnosti.  

Dle Heyndels a Smolder (1995) mohou být „dotěrnosti“ buď implicitní 

nebo explicitní34 . V případě, že daňové parametry jednotlivých daní případně 

způsob a organizace zdanění mají charakter explicitní, míra dotěrnosti daně roste. 

Opačná situace nastává u implicitních parametrů. 

Explicitní charakter daní příkladně souvisí s mezičasovým nesouladem 

v platbě daní, který by neexistoval, pokud by byla zavedena pouze jedna platba 

všech daní. Daňový subjekt má tak problém s vyhodnocováním informací o 

celkové vlastní daňové povinnosti, neboť ta je rozmělněna nejen do více daní, ale 

zejména zde vzniká roztříštěnost v čase. Příkladně každodenní nákup základních 

statků je doprovázen platbou neviditelné výše nepřímých daní, nicméně celková 

výše této dílčí daně za týden, měsíc apod. zůstává daňovému subjektu skryta.  

V daném případě je zřejmé, že u daňového subjektu dochází k již 

popsanému „mailbox effect“ (viz kapitola 4.1), který umožňuje vznik této daňové 

iluze. 

V daňovém systému existují také daně, které vážou daňovou povinnost na 

časová období anebo události, které se jeví poplatníkovi daně jako příznivé; 

platnost prospektové teorie při vzniku iluze je zde nezpochybnitelná. Tuto situaci 
                                                   
34 Pro úplnost je nutno uvést, že oba autoři pojmy implicitní a explicitní přiřazovali „pouze“ ke 
způsobu viditelnosti celkové daně. 
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lze do jisté míry přirovnat k tzv. impulzivním nákupům spotřebitele (příkladně 

akce „2+1 zdarma“), kdy si spotřebitel v okamžiku, ve kterém se opětovně vrací 

do stavu racionálního spotřebitelského chování, uvědomí, že cena impulzivního 

nákupu byla (v lepším případě) stejně vysoká jako běžný nákup tohoto zboží. Na 

obdobném principu funguje zejména daň dědická, darovací a z převodu 

nemovitostí, kdy poplatníkem daně je ten, který danou událostí získává nějaký 

majetkový prospěch 35  (tedy dědic, nabyvatel daru či převodce nemovitosti). 

V případě, že budoucí poplatník daně darovací je obdarován, pak se jistě tento 

poplatník „smíří“ s takto dodatečně a nahodile vzniklou daňovou povinností spíše, 

než když zákonodárce schválí zvýšení osobní důchodové daně a zatíží tak jeho 

pravidelný měsíční důchod. Nicméně i osobní důchodová daň, konkrétně daň ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků v České republice, je většinou konstruována 

na daném principu, neboť s výší sražené zálohy je zaměstnanec seznámen při 

takové příznivé události jako je výplata mzdy. 

Viditelnost daní klesá v případě, když platby naplňující jak právní tak 

ekonomické vymezení pojmu daň nejsou legitimně nazývány daní. V daňových 

systémech existují různé „poplatky“ nebo „pojištění“, ačkoliv mají veškeré 

atributy pojmu daň.  

Již A. Puviani tvrdil, že „vládnoucí třída bude rovněž využívat posunů ve 

veřejném postoji k společenským otázkám a bude používat tyto posuny jako základ 

pro uložení daní“ (Buchanan 1998: 139). Příkladně zavedení nové daně                      

z obezity, snížení slevy na poplatníka z důvodu povodňové solidarity nebo 

zvýšení stávající výše již existujících spotřebních daní, které je zdůvodněno 

autoritami jako potřebné a nezbytné, může být daňovými subjekty dokonce 

vnímáno velmi pozitivně, ačkoliv ve skutečnosti dochází k dodatečnému zvýšení 

daňového zatížení. Psychologické zdůvodnění lze příkladně vysvětlit v rámci  tzv. 

kooperativní konverzace, která mimo jiné vysvětluje, že „pokud lidé považují 

kvalitu informací a analýz dané autority za poměrně vysokou, a pokud se 

nedomnívají, že má daná autorita nějaké postranní úmysly“, pak navrhovaný 

výsledek „A“ poskytuje „lidem nový, dodatečný důvod domnívat se, že A stojí za 

                                                   
35 Může však nastat situace, kdy poplatník získá jako dar movitou či nemovitou věc, ale k uhrazení 
daně darovací se musí zadlužit nebo dokonce darovanou věc i prodat. V daném případě má daň pro 
daňový subjekt vysokou míru dotěrnosti. 
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zvážení“ (Skořepa 2008: 99). V daném případě však autorita může využívat také 

tzv. klam argumentace založené na autoritě, tj. lidé dle Popkin a Stroll (1993) 

považují tvrzení za pravdivé nebo nepravdivé jen proto, že to tvrdí autorita.  

Viditelnost určitých daní je snížena z důvodu, že jedinci není známa 

daňová incidence 36  této daně, nebo-li odpověď na otázku, kdo je faktickým 

poplatníkem daně, tj. osobou, která nese reálné daňové břemeno. V daném 

případě se i u „znalých“ daňových subjektů plně projevuje racionální neznalost, 

neboť stanovení skutečného dopadu daní vyžaduje v řadě případů vysoce 

sofistikovaný přístup. 

 

Prostor pro legální minimalizaci daňové povinnosti 

 

 Vladař může záměrně vytvářet prostor pro tzv. efektivní daňovou 

optimalizaci, která představuje legální metody vedoucí k minimalizaci daňové 

povinnosti daňových subjektů prostřednictvím různých standardních a 

nestandardních odpočtů, osvobození, vynětí z předmětu daně, volba způsobu 

zdanění (např. uplatnění skutečných výdajů nebo tzv. procentem z dosažených 

příjmů) apod. Díky nárůstu rozličných výjimek umožňujících legálně snížit vlastní 

daňovou povinnost nastává eroze37 daňových předpisů, která v daňovém subjektu 

může vyvolat mylnou představu, že zaplatí reálně na daních méně, než vladař 

předpokládal (při odhadu očekávaných příjmů z konkrétní daně je vždy počítáno 

se skutečností, že daňové subjekty tato ustanovení využijí). Problematika legální 

minimalizace daňové povinnosti je dále zpracována v kapitole 5 práce. 

 

 Informace o daňových systémech členských států Evropské unie  a 

zejména o způsobu konstrukce jednotlivých daní (viz blíže Široký (2010)) 

poukazují, že složitost daňového systému, která představuje účinný zdroj daňové 

iluze, je vytvářena prostřednictvím všech tří jmenovaných faktorů (složek). Záleží 

pak na konkrétních historických, ekonomických a politických podmínkách daného 

                                                   
36 Daňová incidence je nedílnou součástí všech učebnic daňové teorie - viz například (Široký a 
kol. 2008: 82 – 112) nebo (Kubátová a Vítek 1997: 55- 70). 
37  Pojem „eroze daňových předpisů“ je použit z Minčič (2000), kde autor předpokládá, že 
jednotlivé daňové normy podléhají postupnému rozmělňování způsobeném díky vlivu 
zákonodárce a jeho legislativní činnosti. 
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státu, který faktor či faktory pak zejména utvářejí celkovou složitost daňového 

systému38.  

Každý ze zdrojů daňové iluze působí na jednotlivce různou měrou, avšak 

až na výjimečné případy lze předpokládat, že tyto iluze působí na všechny daňové 

subjekty v souladu s teorií daňové iluze, tj. daňové subjekty systematicky mylně 

ohodnocují výši vlastní daňové povinnosti.   

4.6 Přítomnost daňové iluze v daňovém systému 
 

Jako možný důkaz potvrzující přítomnost složitosti daňového systému a 

zvláště složky vytvářející prostor pro legální minimalizace daňové povinnosti lze 

nalézt v rozsáhlosti daňových zákonů, neboť lze předpokládat, že čím rozsáhlejší 

je právní předpis tím je daná oblast složitější, existuje v ní více výjimek apod. 

V případě hmotných daňových norem je tento rozsah způsoben zejména značným 

počtem různých druhů osvobození, vynětí z předmětu daně, existencí zvláštních 

režimů apod. Příkladně dle Davidson (2007) byl v roce 2005 v Austrálii rozsah 

všech daňových norem odhadován na 8.800 normovaných stran39. V roce 1936 

měl tamější zákon o daních z příjmů 126 stran, v roce 1996 již 3.500 stran.  

V literatuře zkoumající problematiku fiskální a tedy i  daňové iluze se 

používají v zásadě dvě metody. První metodou jsou expertní metody spočívající 

na principu dotazování a druhou metodou jsou pak metody matematicko – 

statistické (zejména metoda regresní). 

 

Expertní metody 

 

Expertní metody spočívající na principu dotazování jsou příkladně 

zastoupeny v Sanandaji a Wallace (2003),  Sausgruber a Tyran (2004), Gemmell, 

                                                   
38 Příkladně u států (např. Estonsko, Lotyšsko) s prioritou se přiblížit k podmínkám tzv. rovné 
daně,  dochází ke snižování prostoru pro legální daňovou optimalizaci, neboť z daňových norem 
jsou cíleně odstraňovány různé výjimky, osvobození apod. Na druhou stranu dochází k posilování 
role nepřímých daní.  
39 V případě České republiky lze na základě vlastního měření konstatovat, že k 1. lednu 2010 byl 
součet všech právních předpisů upravující jednotlivé daně, zákona o správě daní a poplatků, 
zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákona o účetnictví ve výši cca 2.500 
normovaných stran. 



77

Morrissey a Pinar (2004), Sanandaji a Wallace (2010). Vybrané závěry jsou 

prezentovány níže. 

 

V rámci studie zabývající se vnímáním daní a preferencemi obyvatel 

Velké Británie dle  Gemmell, Morrissey a Pinar (2004) byla 632 jedincům 

položena následující otázka: 

 

Která ze tří níže uvedených situací by byla pro Vás a Vaši rodinu nejlepší 

(nejméně nákladná): 

1. zvýšení osobní důchodové daně všem daňovým subjektům o 1 penci 

z libry, tj. na 26 pencí, 

2. zvýšení osobní důchodové daně pouze více příjmovým daňovým 

subjektům o 5 pencí na 45 pencí, 

3. zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na veškeré zdanitelné zboží a 

služby o 1 p.b. na 18,5 %40. 

 

První variantu volilo 59 % dotazovaných, k druhé variantě se přiklonilo    

30 % dotazovaných a poslední možnou variantu zvolilo 11 % dotazovaných. 

Z předmětné odpovědi mimo jiné vyplynulo, že se někteří jedinci mylně 41 

domnívali, že daň z přidané hodnoty je více nákladná než daň z příjmů pro 

všechny poplatníky. Respondenti, kteří nevolili variantu č. 2, byli opětovně 

dotázáni na stejnou otázkou, kdy však měli pouze na výběr z varianty 1 a 3. Zde 

68 % z 366 dotazovaných zvolilo variantu č. 1. 

 Autoři pak nejen na základě těchto odpovědí vyvodili závěr, že daňové 

subjekty nadhodnocují výši zaplacené daně z přidané hodnoty i osobní důchodové 

                                                   
40 Velká Británie má jako jedna z mnoha „starých“ členských států Evropské unie výjimku, která 
znamená, že potraviny, hromadná přeprava osob, léky, stavby pro účely bydlení apod. jsou 
osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně – viz Směrnice Rady 2006/112/ES. 
41 Autoři příspěvku  Gemmell a spol. (2004) sice neuvádějí důvod, proč je závěr mylný, nicméně 
lze dovodit, že varianta č. 2 znamená návrh, že z jedné libry bude na osobní důchodové dani 
dodatečně odvedena 1 pence, rovněž jako u varianty č. 3 s rozdílem, že tak bude učiněno 
prostřednictvím daně z přidané hodnoty. Současně je nutné mít na vědomí, že dodatečné zvýšení 
osobní důchodové daně znamená reálné „zaplacení“ daně ve výši 1 pence (slevy, osvobození od 
daně a jiné úlevy již byly absorbovány v rámci původního zdanění), kdežto u daně z přidané 
hodnoty, vzhledem ke značným výjimkám ve zdaňování (viz předcházející poznámka), již toto 
automaticky neplatí, a tedy poplatník ve zboží a službách může zaplatit částku menší nebo 
rovnající se 1 penci. 
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daně. Současně však zjistili, že daňové subjekty se mylně domnívají, že osobní 

důchodová daň je méně zatěžující (nákladná) než daň z přidané hodnoty, ačkoliv 

ve Velké Británii je daňový mix ve prospěch daní přímých – blíže v Široký (2010).  

Ze zjištění prezentovaných v Gemmell a spol. (2004) lze učinit závěr, že 

britští respondenti mylně vnímali dopad osobní důchodové daně 42  a daně 

z přidané hodnoty na jejich důchody, což lze s určitostí přičíst (ne)viditelností 

jednotlivých daní pro daňové subjekty. Nicméně tento výzkum nezkoumal, zda 

tyto skutečnosti v konečném důsledku znamenají, že jedinci své celkové či dílčí 

daňové zatížení v rozporu s teorií daňové iluze také nadhodnocovali. 

 

Švédsko a Dánsko jsou dle Široký (2010) dvě země Evropské unie, kde 

daňové zatížení měřené pomocí složené daňové kvóty v současnosti dosahuje 

nejvyšších hodnot (cca 48,5 %). V roce 2003 proběhl ve Švédsku rozsáhlý 

výzkum zaměřený na vnímání daňového zatížení tamějšího obyvatelstva, jehož 

výsledky jsou publikovány v Sanandaji a Wallace (2003) a Sanandaji a Wallace 

(2010). Výběr vzorku 1021 resp. 592 respondentů, průběh  tříkolového dotazování 

a použité metody zpracování lze detailně nalézt v (Sanandaji a Wallace 2010: 13    

a 36). 

První otázka ze dvou, která byla dotazovaným v zaměstnaneckém poměru 

položena první den výzkumu, zněla:  

Přibližně kolik švédských korun získá stát, hrabství a obce celkově na 

daních z jedné stokoruny, kterou vyděláte?  

Ve Švédsku existuje progresivní osobní důchodová daň, nicméně 

v závislosti na výši důchodu byla v dotazované skupině skutečná efektivní sazba 

daně dle Sanandaji a Wallace (2003)  od 62,10 % do 67,30 %. Výsledky výzkumu 

však ukázaly, že skutečné rozmezí 60 % až 69 % efektivní sazby daně správně 

odhadlo pouze 8 % respondentů, 6 % dotazovaných svou celkovou daňovou 

                                                   
42 Sinclair (2007) uvádí, že v roce 2004 byl proveden v Austrálii celonárodní výzkum, kde na 
dotaz ke způsobu fungování progresivního zdanění u platné osobní důchodové daně (v době 
existovalo progresivní zdanění s progresivními sazbami daně) odpovědělo správně  pouhých           
43,4 % dotazovaných, kteří věděli, že nízko příjmový zaměstnanec platí menší část ze svého 
důchodu než vysoce příjmový poplatník. 
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povinnost nadhodnotilo a co je významné, přibližně 44 % respondentů se 

domnívalo, že z každé jedné vydělané stokoruny je odvedeno v průměru 41 

(medián 36) švédských korun na daních. Celkově tak svou daňovou povinnost 

z jedné švédské stokoruny podhodnotilo 86 % dotazovaných zaměstnanců. 

Zástupci s nejvyššími příjmy (až pětinásobek průměrné švédské roční mzdy) se 

domnívali, že v průměru zaplatí 47 švédských korun, tj. „jen“ o 6 švédských 

korun více, než činil celkový aritmetický průměr. 

A. Lewis v roce 1979 dle Sanandaji a Wallace (2010) tvrdil, že jednotlivci 

lépe odhadují vlastní daňové zatížení než u fiktivního průměrného daňového 

subjektu; současně však používají jako referenční bod (kotvu) odhad daňového 

zatížení jiných poplatníků a následně pak odhadují svou vlastní úroveň zdanění. 

Z tohoto důvodu byla respondentům druhý den konání výzkumu položena téměř 

totožná otázka, avšak s rozdílem, že měli stanovit reálné daňové zatížení pro 

průměrně vydělávajícího zaměstnance. Odpovědi se však významně nelišily od 

prvního dne výzkumu, neboť odhadovaná průměrná sazba daně činila 40 % 

(medián 35 %). 

Další dotaz směřoval k incidenci daňových plateb, které činí zaměstnavatel 

za své zaměstnance, a které dle Sanandaji a Wallace (2010) představují druhý 

největší zdroj příjmů do veřejného rozpočtu. Respondenti se měli vyjádřit, zda 

zaměstnavatelovy platby za zaměstnance považují primárně za daň za 

zaměstnance nebo za zaměstnavatele. Více než 56 % dotazovaných se domnívalo, 

že břímě této daně je uvaleno na zaměstnavatele, jen 24 % respondentů si správně 

uvědomilo, že platby odváděné zaměstnavatelem jsou součástí celkových 

mzdových nákladů jejich práce, 16 % zaměstnanců neznalo odpověď. Přítomnost 

daňové iluze, existující díky neznalosti daňové incidence, byla potvrzena. 

Další z požadavků výzkumníků bylo odhadnout výši těchto povinných 

zaměstnavatelových plateb, které ve skutečnosti představují částku ve výši              

32,82 % z celkové mzdy zaměstnance. Třetina zaměstnanců správně odhadla, že 

tato částka osciluje okolo průměrné hodnoty 30 %  (medián byl ve shodné výši). 

Výzkumníci tuto skutečnost vyhodnotili tak, že v případě zaměstnavatelových 

plateb za zaměstnance se prokázala nepřítomnost daňové iluze. S tímto názorem 

se však nelze bez výhrad ztotožnit, neboť z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že             
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42 % zaměstnanců tuto celkovou částku placenou zaměstnavatelem podhodnotilo. 

Z předcházejících výsledků totiž také vyplývá, že 56 % dotazovaných se mylně 

domnívá, že tato platba je daní, která jde plně na vrub zaměstnavatele. Dále je 

nutno uvažovat, že zaměstnanec nemá zkušenost s obdobnou daňovou platbou, 

neboť tu ze zákona přiznává a platí jen zaměstnavatelé, a jak již bylo uvedeno, 

poplatníci mají tendenci daňovou povinnost jiných osob podceňovat. Chybné 

ohodnocení daňové zátěže zaměstnavatele, především když zaměstnanec je 

přesvědčen, že největší daňové břímě je uvaleno na něj, je tak plně v souladu s 

daňovou iluzí. Ověřit však toto tvrzení není možné, neboť podklady neumožňují 

porovnat skupinu 56 % dotazovaných, kteří mylně zaměstnavatelovy platby 

přisuzovali na vrub zaměstnavatele, a jejich představu o skutečné výši těchto 

plateb za zaměstnance. 

V závěru výzkumu bylo jak u Sanandaji a Wallace (2003) a posléze 

v revidované verzi v  Sanandaji a Wallace (2010) konstatováno, že daňové 

subjekty ve Švédsku mají skutečně tendenci podceňovat výši vlastní daňové 

povinnosti, nemají úplné povědomí o daňové incidenci - což je v souladu s tezí 

daňové iluze. 

 

Matematicko – statistické metody 

  

 Nejčetněji je v zahraniční literatuře zkoumána fiskální iluze a její 

jednotlivé formy prostřednictvím jednorovnicového ekonometrického modelu, 

který má charakter stochastického regresního modelu, tj. vyjadřuje jednu 

vysvětlovanou endogenní proměnnou v závislosti na jedné nebo několika 

vysvětlujících měřitelných exogenních proměnných a na neměřitelné náhodné 

složce.  

 Vysvětlovaná endogenní proměnná závisí zejména na  jednotlivé formě 

fiskální iluze, kdy nejčastěji se využívá velikost konkrétního veřejného rozpočtu 

(příkladně v případě dotační nebo nájemníkovy iluze se užívá zejména rozpočet 

dané municipality apod.) nebo v omezené míře pak výše poptávky po statcích a 

službách poskytovaných z veřejného rozpočtu. 
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 Ekonometrický model má pak většinou následující podobu: 

 

E = αX + βF + u,               (4.2) 

 

kde E je měřítkem velikosti rozpočtu, X je vektor vysvětlujících proměnných 

v případě neexistence fiskální iluze, F je vektor proměnných určených k měření 

fiskální iluze a u je náhodná složka. 

 V případě ověřování přítomnosti daňové iluze jako celek a pro složitost 

daňového systému se využívají zejména tři ukazatele: Herfindahl-Hirschmanův 

index daňových příjmů (viz vzorec 4.1), procentní podíl daní ze spotřeby na 

celkových daňových příjmech nebo poměr mezi přímými a nepřímými daněmi43. 

HHI je používán pro testování přítomnosti daňové iluze jako celek, další dva 

ukazatele pak k analýze složitosti daňového systému. Čím větší podíl nepřímých 

daní, resp. daní ze spotřeby na celkových příjmech, tím jsou daně méně viditelné a 

tedy i méně „dotěrné“. V případě ověřování iluze spojené s důchodovou 

elasticitou daňových příjmů se jako vysvětlující proměnná využívají odhady 

důchodové elasticity. 

 

 Přehled matematicko – statistických výzkumů v oblasti složitosti daňového 

systému i důchodové elasticity daňových příjmů lze nalézt u  Dollery a 

Worthington (1999). Zatímco 13 jednotlivých výzkumů zcela jednoznačně 

potvrzuje pozitivní a statisticky významný vliv složitosti daňového systému na 

nárůst veřejných výdajů resp. příjmů, v případě důchodové elasticity veřejných 

příjmů však závěry 10 výzkumů tak jednoznačné nejsou. Tato skutečnost je 

vysvětlována zejména způsobem měření samotné důchodové elasticity veřejných 

příjmů, kdy výzkumní pracovníci „jsou frustrováni nedostatkem vhodných 

ukazatelů důchodové elasticity“ (Dollery a Worthington 1999: 12). 

 

  

 

                                                   
43 Analýza poměru mezi přímými a nepřímými daněmi a vlivu na velikost veřejného rozpočtu je 
často v zahraniční literatuře nazývána jako Millova hypotéza fiskální iluze – např. v Sausgruber a 
Tyran (2004). 
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5 Daňová iluze v daňové teorii a praxi 

5.1 Vliv daňové iluze na souhrnnou spokojenost daňových 
subjektů s aktuálním daňovým zatížením 
 
 Až na výjimky jistě neexistuje takový jedinec, který by se bez důvodu 

hodného zřetele vzdal dobrovolně části vlastního disponibilního důchodu ve 

prospěch vladaře. Různé statky financované z daňových zdrojů však dokládají, že 

k aktu placení daní na území každého státu dochází. Předmětné důvody lze hledat 

jak v teorii státu (viz kapitola 3.1 práce) tak v prostém faktu, jež je spojen 

s různými druhy trestů za neplnění zákonem stanovených povinností. Každý 

jednotlivec si je tak vědom existence daní, se kterými se potýká již od počátku 

svého bytí, a v konečném důsledku je považuje do určité míry za přirozenou a 

nedílnou součást systému, v němž jako poplatník různých typů daně funguje.   

 

 Každý daňový subjekt má vlastní psychologickou hranici zdanění, kterou 

se pro účely této práce rozumí individuálně stanovená hranice, do které daňový 

subjekt míru zdanění44 nevnímá, případně vnímá, ale její výši akceptuje, resp. 

nepociťuje takovou újmu, jež by ho přinutila se aktivně bránit.  

V případě, že míra zdanění překročí individuální psychologickou hranici, 

pak u daňového subjektu dochází k nárůstu vzdoru, který může nabýt různých 

forem. Pro další výklad je nutné upřesnit, že pokud je poukazováno na vzdor vůči 

daňovému zatížení, pak ten je vždy spojen s reálnou aktivitou daňového subjektu. 

Vzdor vůči daňovému zatížení se následně může  projevit v odporu (tlaku) vůči 

vladaři. 

 Výše individuální psychologické hranice zdanění však není primárně 

determinována daňovým systémem, nýbrž výší subjektivně vnímané hodnoty, 

která plyne jedinci z titulu existence daní. Příkladně pokud reálná míra zdanění u 

jednotlivce bude sice na nízké úrovni, nicméně téměř celá výše daní je 

                                                   
44 Míra zdanění nebo také daňové zatížení je v této kapitole obecně pojímáno jako podíl daně 
k důchodu před zdaněním. Platí, že pro každého jednotlivce je možné stanovit objektivní 
(skutečnou) míru zdanění, kterou však jednotlivec vnímá a ohodnocuje subjektivně. 
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spotřebována vladařem pro jeho soukromé účely, pak individuální psychologická 

hranice zdanění se bude u jednotlivce přibližovat k hodnotě nula45.  

Daňový subjekt tak porovnává výši jeho daňového zatížení a výši hodnoty, 

která se mu navrací prostřednictvím různých statků financovaných právě z daní. 

V souladu s tezí omezené racionality jedince je mylné se domnívat, že daňový 

subjekt vždy a skutečně porovnává objektivně stanovenou absolutní částku 

přiznaných a zaplacených daní s vypočtenou  absolutní výši jim přijatých statků 

poskytnutých z veřejného rozpočtu. Individuální psychologická hranice zdanění 

každého daňového subjektu je tak stanovena na základě jeho odpovědi na otázku: 

„jakou procentuální výši z vlastního ročního důchodu46 jsem ochoten obětovat na 

zachování stávající úrovně poskytovaných statků z veřejného rozpočtu, a to bez 

ohledu na to, zda jsem přímým adresátem předmětných statků47?“  Z uvedeného 

také vyplývá, že individuální psychologická hranice zdanění roste nebo klesá 

v souvislosti se změnami na výdajové straně rozpočtu, tj. rozhodující je výše a 

struktura poskytovaných statků. V textu se dále předpokládá, že výdaje jsou 

exogenní veličinou. 

 

Míra akceptace a míra vzdoru vůči aktuálnímu daňovému zatížení 

 

 Jak již bylo v souvislosti s prezentací teorie daňové iluze obecně uvedeno, 

vztah mezi individuální psychologickou hranicí zdanění a daňovým zatížením 

může být významně ovlivněn právě působením daňové iluze. Dříve než je dále 

tento vztah blíže analyzován, je potřebné nejprve vymezit způsob konstrukce 

teoretické křivky souhrnné spokojenosti s aktuálním daňovým zatížením. 

 Předpokládá se, že na daňovém území je stanovena konkrétní faktická 

(objektivní) míra zdanění důchodů ekonomických subjektů (jednotlivců). Každý 

                                                   
45 Zde se předpokládá, že vladař nevystupuje v roli despoty, kterému je nutno pod podmínkou 
ztráty života či zdraví uhradit daňovou povinnost. Pokud by tento předpoklad nebyl naplněn, pak 
by z pohledu daňového subjektu úhrada daňové povinnosti sloužila pouze jako jeho obrana před 
zvůlí takového vladaře, a tedy i individuální psychologická hranice zdanění by pak byla až na 
úrovni vlastního daňové zatížení. 
46 Předpokládá se, že všechny dosažené důchody podléhají zdanění (tzn. i  sociální dávky, penze). 
47  I vysoce příjmový poplatník tak může preferovat vyšší zdanění, a to příkladně z důvodu 
zachování sociálního smíru ve společnosti apod. Nízko příjmový poplatník bude více vnímat výši 
poskytnutých plateb (např. v rámci sociální pomoci) nebo kvalitu  konkrétních statků (např. 
dostupnost, kvalita veřejných vzdělávacích institucí) apod. 
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jednotlivec má vlastní neboli individuální psychologickou hranici zdanění, kterou 

je možné vyjádřit  procentem z důchodu před zdaněním. 

V případě, že subjektivně vnímaná hodnota skutečné míry zdanění je 

menší než individuální psychologická hranice zdanění, pak jedinec tuto skutečnost 

akceptuje a dochází k dobrovolnému aktu platby daní. Pokud se subjektivně 

vnímaná výše aktuální míry zdanění přibližuje k hodnotě individuální 

psychologické hranici zdanění (tzn. nedojde k jejímu překročení), pak klesá i míra 

akceptace jednotlivce s takovým daňovým zatížením. Jedinec však nevyvíjí 

žádnou aktivní činnost, která by směřovala k faktickému snížení jeho daňového 

břemene  (tato podmínka je dále zpřesněna).  

Pokud subjektivně vnímaná skutečná míra zdanění je vyšší než 

individuální psychologická hranice zdanění, pak dochází k nárůstu vzdoru 

daňových subjektů vůči aktuální míře zdanění. Jednotlivec tuto míru zdanění 

odmítá a uskutečňuje taková opatření, aby se jeho míra zdanění přiblížila či 

nejlépe posunula před individuální psychologickou hranici zdanění, tj. do oblasti, 

kde je stávající výše zdanění akceptována. Aktivní opatření jednotlivce pak 

mohou48 vést ke snížení jeho individuální míry zdanění. 

Konkrétní hodnoty míry akceptace i míry vzdoru vůči stávající výši 

zdanění je možné odvodit na základě následující úvahy. Míra akceptace 

s daňovým zatížením roste v případě, pokud se zvyšuje rozdíl mezi hodnotou 

individuální psychologické hranice zdanění a hodnotou subjektivně vnímané výše 

aktuálního zdanění, a to bez ohledu na skutečnost, zda je jednotlivec míru zdanění 

schopen stanovit přesně či případně její výši odhaduje. Kladná hodnota 

předmětného rozdílu pak představuje míru akceptace s daňovým zatížením. 

Následně je pak možné dovodit, že záporná hodnota předmětného rozdílu49 

představuje míru vzdoru jednotlivce s  aktuální výší zdanění. Pokud předmětný 
                                                   
48 Jedinec se příkladně může aktivně věnovat studiu daňové literatury či využít znalostí odborníků 
na daňové právo, avšak tato legální aktivita vždy nemusí vést ke skutečnému snížení daňového 
zatížení (zákon to příkladně neumožňuje). 
49 Teoreticky může psychologické hranice zdanění dosáhnout hodnot v maximální výši 100 %          
(tj. jedinec, aby získal stávající výši poskytovaných statků z veřejného rozpočtu, je ochoten ve 
formě daně dobrovolně vynaložit celý důchod) a v minimální výši nula (tj. jedinec, vzhledem ke 
stávající úrovni poskytovaných statků, absolutně odmítá zdanění). V případě, že objektivně i 
subjektivně stanovená aktuální míra zdanění jednotlivce je příkladně 40 %, pak u jednotlivce 
s maximální výší psychologické hranice zdanění dochází k akceptaci s daňovým zatížením a tedy 
maximální míra akceptace dosahuje výše  + 60 p.b. Analogicky pak u jedince, jehož 
psychologická hranice zdanění je minimální, platí, že  maximální míra vzdoru je ve výši  - 40 p.b. 
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rozdíl nabude hodnoty nula, pak jednotlivec je přesvědčen, že formou 

poskytovaných statků z veřejného rozpočtu získává totožnou hodnotu, kterou 

subjektivně vynakládá formou  daní. 

Pro následující výklad je však nutné znovu zdůraznit, že u jedince, jehož 

postoj vůči stávající výši zdanění lze vyjádřit mírou vzdoru, musí současně platit, 

že z jeho strany také dochází k aktivnímu vzdoru. Tento vzdor se pak může 

projevit jak na straně ovlivňování vladaře z hlediska výše a struktury výdajů 

z veřejného rozpočtu (tj. jedinec jedná s cílem změnit výši vlastní psychologické 

hranice zdanění), tak zejména na straně daňové. Zde dochází, jak je pojednáno 

dále, k legálním i nelegálním činnostem ke snížení stávající výše daňového 

zatížení či k oslabení moci vladaře. Pokud postoj ke zdanění je záporný, avšak 

jednotlivec zůstává pasivní, pak se předpokládá, že skutečná míra vzdoru je ve 

výši nula a tedy daňové zatížení je jím v konečném důsledku akceptováno. 

Pro každého jednotlivce na daňovém území vladaře tak platí, že je možné 

stanovit rozdíl mezi jeho individuální psychologickou hranicí zdanění                     

a subjektivně vnímanou výší aktuálního daňového zatížení.   

Pokud platí, že hodnota předmětného rozdílu je větší nebo rovna nula, pak 

tato hodnota značí míru akceptace daňového subjektu s aktuálním daňovým 

zatížení. Míra akceptace může nabýt minimální hodnoty nula (tj. jedincem 

subjektivně vnímaná hodnota míry zdanění je ve shodné výši jako psychologická 

hranice zdanění) a teoretické maximální hodnoty + 100 p.b. (tj. jedinec 50  je 

ochoten se vzdát celého dosaženého důchodu za poskytované statky, avšak 

přítomnost zdanění nevnímá). 

 Pokud hodnota předmětného rozdílu je záporná, pak u takového 

jednotlivce dochází ke vzdoru, kdy míra vzdoru je vyjádřena právě zápornou 

hodnotou předmětného rozdílu. Míra vzdoru může nabýt teoretické minimální 

hodnoty ve výši -100 p.b. (tj. jedinec51 nevyužívá poskytované statky a současně 

jeho subjektivní míra zdanění je ve výši jeho celého důchodu) a maximální 

                                                   
50 Tato teoretická situace by mohla nastat příkladně u vězně či jedince, který je dlouhodobě závislý 
jen na službách poskytovaných mu např. v nemocničním zařízení. 
51 Tato teoretická situace by mohla nastat příkladně u dokonalého samozásobitele, jehož jediný 
příjem získaný prodejem výpěstků je plně spotřebován příkladně na daň z nemovitosti. 



86

hodnota se přibližuje k hodnotě nula (tj. subjektivní míra zdanění nepatrně 

převyšuje individuální psychologickou hranici zdanění). 

 To také znamená, že v ekonomice existuje konečný počet měr akceptace i 

vzdoru k daňovému zatížení, a tedy je možné veškeré daňové subjekty rozdělit do 

dvou samostatných homogenních skupin, kde pro první skupinu platí, že jejích 

míra vzdoru se nachází v intervalu  <-100, 0) a pro druhou skupinu se míra 

akceptace vyskytuje v intervalu <0, 100>.  Tato situace je v znázorněna v obr. 5.1, 

kde ke každé hodnotě předmětného rozdílu je přiřazen absolutní počet daňových 

subjektů. Četnost daňových subjektů a jednotlivých měr vzdoru a akceptace je jen 

teoretickým vyjádřením potenciálního stavu fiktivní společnosti vůči aktuální 

míře zdanění a výši poskytovaných statků z veřejného rozpočtu. 

 

Obr. 5.1 – Míra vzdoru, míra akceptace a absolutní četnost daňových subjektů – 

fiktivní společnost. 

 Pouhé přiřazení absolutní četnosti daňových subjektů k jednotlivým mírám 

vzdoru a akceptace je však pro další výklad nedostačující, neboť pro vladaře je 

rozhodující znalost celkového počtu jedinců spokojených a zejména 

nespokojených s daňovým zatížením. Za spokojeného jedince se považuje takový 

jedinec, jehož postoj k daňovému zatížení a poskytovaným statkům z veřejného 

rozpočtu lze vyjádřit mírou akceptace. Nespokojený jedinec je pak takový, jehož 

postoj ke stejnému problému je vyjádřen mírou vzdoru. 

- 100     + 100      0        míra vzdoru     míra akceptace  

absolutní 
četnost 
daňových 
subjektů 

   Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým 

zatížením – bez vlivu daňové iluze 

 

Aby bylo možné analyzovat skupinu spokojených a nespokojených jedinců 

a vliv daňové iluze na četnost obou skupin, je nutné nejprve vymezit takovou 

teoretickou situaci, kdy se v daňovém systému nevyskytuje žádný či zanedbatelný 

zdroj daňové iluze. 

Pokud jako jediný zdroj veřejného rozpočtu je využívána daň z hlavy, jejíž 

výše je totožná pro všechny ekonomicky aktivní jednotlivce a současně platba této 

daně je uhrazena jednorázově samotným poplatníkem, pak je možné konstatovat, 

že v takovém daňovém systému není prostor52 pro působení zdrojů daňové iluze. 

Rovněž to znamená, že objektivně stanovená míra zdanění jednotlivce je totožná 

se subjektivně stanovenou mírou zdanění jednotlivce, neboť výše daňové 

povinnosti je vždy jednoznačně známa. 

 Dále se předpokládá, že veškeré daňové zdroje jsou v rámci výdajových 

programů v celé výši spotřebovány. Současně platí, že jedinec při stanovení 

vlastní psychologické hranice zdanění je objektivně schopen stanovit výši jim 

spotřebovaných výdajů z veřejného rozpočtu za stanovené období.  

Systém výdajů z veřejného rozpočtu je sestaven zcela transparentním 

způsobem, a tak nevzniká prostor pro vznik výdajové ani ostatní iluze. Celkově je 

tak veřejný rozpočet oproštěn od jakéhokoliv zdroje fiskální iluze, který by mohl 

způsobovat vznik některé z druhů a následně i forem iluzí.  

 Každý důchod jedince je zatížen daní, a to včetně sociálních transferů a 

penzí. Dále platí, že jedinec vlastní míru zdanění a psychologickou hranici 

zdanění určuje za období, které je shodné se zdaňovacím obdobím daně z hlavy. 

Pro zjednodušení se předpokládá, že toto zdaňovací období je totožné se 

zdaňovacím obdobím osobní důchodové daně, a to k obvyklému datu povinnosti 

přiznat a zaplatit daň (tj. v případě České republiky by to bylo za běžný 

kalendářní rok k datu  31. března následujícího roku).  

                                                   
52 Existenci daňové iluze sice není možné zcela vyloučit, neboť u některých daňových subjektů 
může dojít k aktu placení daně příkladně v okamžiku, kdy se u nich plně vyskytuje tzv. mailbox 
efekt. V textu se však dále předpokládá, že tento vliv je v případě zdanění prostřednictvím  daně z 
hlavy zanedbatelný, a to zejména i proto, že daňový subjekt si je schopen plně uvědomit skutečnou 
míru zdanění. 
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 Pokud jsou tyto podmínky, jak na příjmové tak na výdajové straně 

veřejného rozpočtu naplněny, pak každý jednotlivec je schopen stanovit svou 

vlastní míru vzdoru či akceptaci s daňovým zatížením, a  tedy opětovně je možné 

daňové subjekty rozdělit na skupinu jedinců spokojených a nespokojených 

s aktuálním daňovým zatížením. Předpokládejme, že ke každé hodnotě míry 

vzdoru i míry akceptace, seřazené od minimální až po nejvyšší potenciální 

hodnotu, lze přiřadit právě jen jednoho jedince nebo skupinu stejného počtu 

jedinců, a tedy je možné následně vytvořit histogram zobrazující kumulativní 

absolutní četnost daňových subjektů dle míry vzdoru či akceptace. Spojením 

jednotlivých sloupců (bodů) postupné kumulativní absolutní četnosti lze následně 

vytvořit pro obě skupiny daňových subjektů dvě samostatné křivky, které mají 

lineární tvar - viz obr. 5.2. 

 

Obr. 5.2 – Křivka spokojenosti a křivka nespokojenosti daňových subjektů 

s aktuálním daňovým zatížením – bez vlivu daňové iluze. 

 

Z předmětného obrázku pak lze dovodit, že společnost je tvořena počtem 

jedinců obsažených ve skupině n* a s*, kdy pro nespokojenou skupinu osob 

označených písmenem n* platí, že jejich rozdíl mezi individuální psychologickou 

- 100     + 100      0 míra vzdoru míra akceptace 

kumulativní 
absolutní četnost 
daňových subjektů    maxn 

  maxs 

   n* 

  s* 

    Zdroj: Vlastní zpracování. 

kn* 

ks* 
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hranicí zdanění a subjektivně stanovenou mírou zdanění dosahuje hodnoty 

v rozmezí <-100, 0). Obdobně tak pro spokojenou skupinu osob označených 

písmenem s* platí, že předmětný rozdíl se nachází v intervalu <0, 100>. Pro 

každý bod na křivce nespokojenosti s aktuálním daňovým zatížením (kn*) pak 

platí, že všichni jedinci přiřazení právě k tomuto bodu ohodnotili vlastní míru 

vzdoru jako rovnou nebo menší hodnotě, než která je přiřazena příslušnému bodu. 

Analogicky to pak platí i pro body na křivce spokojenosti s aktuálním daňovým 

zatížením (ks*). 

 

 Aby bylo možné vytvořit křivku souhrnné spokojenosti, která by názorněji 

zachycovala celkový počet jedinců spokojených i  nespokojených s aktuální 

výši daňového zatížení, pak obě dílčí křivky byly otočeny o 90˚ ve směru 

hodinových ručiček – viz příloha č. 1. Součet spokojených a nespokojených 

jedinců pak udává celkový počet daňových subjektů N v ekonomice. Výsledná 

teoretická křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým 

zatížením (kss*) je pak právě tvořena křivkou spokojenosti (ks*) i křivkou 

nespokojenosti s aktuálním daňovým zatížením (kn*) – viz obr. 5.3. 

Z obr. 5.3 lze opětovně dovodit, že v dané ekonomice existují dvě rozdílná 

seskupení daňových subjektů, které mají odlišný postoj k reálnému daňovému 

zatížení.  

 První seskupení tvoří jedinci či skupiny, jejichž postoj je kladný, neboli 

individuální psychologická hranice je vždy vyšší nebo rovna subjektivně vnímané 

výši skutečné míry zdanění – počet takových daňových subjektů je znázorněn 

písmenem s*. Pro tyto jedince pak platí, že jsou se stávající výši zdanění 

spokojeni (jejich postoj je vyjádřen mírou akceptace) a současné, jsou 

saturováni množstvím a kvalitou nabízených statků financovaných z daní. 

Předmětné uspokojení může pramenit jak z faktické spotřeby poskytovaných 

statků, tak ze skutečnosti, že taková míra ingerencí vladaře prostřednictvím 

veřejného rozpočtu zajišťuje bezpečnost či svobodu pro všechny jedince (jedinec 

se nemusí obávat o zdraví, bezpečnost z titulu nepokojů sociálně slabých občanů, 

pro něž jsou právě určeny výdajové programy z veřejného rozpočtu apod.). 
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Obr. 5.3 – Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním 

daňovým zatížením - bez vlivu daňové iluze 

 

 

 Druhé seskupení, které se v obr. 5.3 nachází v pásmu označeným 

písmenem n*, je nespokojeno se stávající výši zdanění, neboť jejich individuální 

psychologická hranice zdanění je menší než je jimi vnímaná výše daňového 

zatížení. Tato nespokojenost může pramenit jak z kvality a kvantity 

poskytovaných statků, tak i z titulu existence samotného zdanění. Pro toto 

seskupení je typická potřeba aktivně nastalé situaci vzdorovat (příkladně formou  

nátlaku na vladaře, aby byly daňové zdroje využívány jiným způsobem nebo 

formou daňového úniku). 

 

 Vladař na základě analýzy společnosti si musí odpovědět na otázku, zda 

seskupení nespokojených jedinců se zdaněním (celkový počet nespokojených 

jedinců je vyjádřen bodem maxn) je v konečném důsledku schopno ohrozit jeho 

- 100 

+ 100 

     0 

m
ír

a 
vz

do
ru

 
m

ír
a 

ak
ce

pt
ac

e 

n*                                            s*                         N 

kn* 

 ks* 

kss* 

          maxn                                                                         maxs 
 

Zdroj: Vlastní zpracování. 



91

postavení. Obecně je možné předpokládat, že racionálně jednající vladař, při 

zachování jeho požadavku na stávající výše zdanění, může snížit počet jedinců v 

této skupině pouze a jen působením na psychologickou hranici zdanění, tj. 

prostřednictvím strukturálních a kvalitativních změn na výdajové straně veřejného 

rozpočtu, pokud je tak možné prakticky učinit.  

 

Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým 

zatížením - vliv daňové iluze 

 

Jednotná daň z hlavy neumožňuje vladaři vytvářet zdroje daňové iluze a 

tedy následně zatemňovat skutečnou míru zdanění. V případě, že na příjmové 

straně veřejného rozpočtu neexistuje prostor pro implementaci zdrojů daňové 

iluze, pak obě seskupení jedinců a tedy veškeré daňové subjekty správně vnímají 

výši daňového zatížení. 

V soudobých evropských daňových soustavách se daň z hlavy nevyskytuje, 

tím méně  jako jediný zdroj veřejného rozpočtu, nýbrž vždy existuje určitý mix 

přímých a nepřímých daní. Daňový mix již umožňuje vladaři vytvářet prostor pro 

implementaci různých zdrojů daňové iluze.  

Pro demonstraci rozdílu mezi daňovým systémem založeném na dani 

z hlavy a na daňovém mixu se přepokládá, že daňový mix je vytvořen cíleně tak, 

aby každý jedinec reálně uhradil na své daňové povinnosti shodnou částku, která 

byla vladařem vyžadována v rámci daně z hlavy. 

Pokud vladař zanese do daňového systému zdroje iluze, které  podporují 

vznik daňové iluze, pak u takových daňových subjektů dochází k zatemňování 

skutečné výše aktuální míry zdanění. Tato situace pak znamená, že jednotlivec 

subjektivně ohodnocuje skutečnou míru zdanění mylně, a to konkrétně způsobem, 

že subjektivní míra zdanění je menší než objektivně stanovená výše daňového 

zatížení.  

Vladař má tak snahu prostřednictvím vzniku daňové iluze snížit počet 

nespokojených jedinců ve společnosti se zdaněním. Odliv takových jedinců 

znamená pro vladaře, ceteris paribus, zvýšení pravděpodobnosti udržení jeho 

moci ve společnosti.  



92

Ve srovnání se situací, kdy v daňovém systému neexistuje daňová iluze, 

dochází v grafickém vyjádřením a v následné interpretaci k řadě rozdílů – viz            

obr. 5.4. Současně se předpokládá, že v daňovém systému existují jedinci, na 

které daňová iluze nemá vliv, tj. teoretické hodnoty (minimální hranice míry 

vzdoru a maximální hranice míry akceptace) jsou zachovány.  

  

Obr. 5.4 - Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s  aktuálním 

daňovým zatížením - vliv daňové iluze  

 

 

 Pozitivní daňová iluze způsobuje, že jedinci mylně ohodnocují výši 

vlastního daňového zatížení, tedy konkrétně považují skutečnou míru zdanění za 

nižší, než tomu tak reálně je. Subjektivně vnímaná nižší míra zdanění pak 

implikuje vyšší míru akceptace i nižší míru vzdoru daňových subjektů vůči 

reálnému daňovému zatížení. Současně tak dochází k rozšíření seskupení 

spokojených jedinců s* o velikost označenou písmenem i v obr. 5.4, neboli 
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dochází k nárůstu jedinců, oproti stavu bez daňové iluze, kteří akceptují aktuální 

míru zdanění, ačkoliv se ve skutečnosti reálné daňové zatížení nezměnilo. Jinak 

řečeno, tito jedinci opustili seskupení původně nespokojených daňových              

subjektů n*. 

Tyto skutečnosti pak také znamenají, že původní křivka souhrnné 

spokojenosti s aktuálním daňovým zatížením (kss*) z neiluzorního daňového 

prostředí je nahrazena novou křivkou značenou písmenem (kss)i.  Prostor vzniklý 

mezi křivkami pak představuje nárůst dodatečné souhrnné daňové spokojenosti se 

stávající výší zdanění, jenž vznikl v souvislosti s implementací zdrojů iluze do 

daňového systému, které zapříčinili vznik daňové iluze u jednotlivců. Dodatečně 

vzniklá souhrnná daňová spokojenost se stávající výší zdanění je tak tvořena 

nárůstem míry akceptace zdanění (prostor určený křivkami (kss*) a (kssi), úsečkou 

označenou písmenem i a pomocným bodem B) a poklesem míry vzdoru vůči 

zdanění (prostor determinovaný křivkami (kss*) a (kssi), úsečkou označenou 

písmenem i a  pomocným bodem A). 

Z výše uvedeného také vyplývá, že racionálně jednající vladař bude cíleně 

vytvářet potenciální zdroje daňové iluze, neboť jejich existence a následné 

působení na odhad skutečné výše zdanění jednotlivce způsobuje, že roste četnost 

jedinců spokojených s výší reálného daňového zatížení. Současně také oslabuje  

skupina osob (srovnej vzdálenost bodu n a n*), jež by v neiluzorním prostředí 

vzdorovala. Vladař tak prostřednictvím daňového systému, který obsahuje zdroje 

daňové iluze, potenciálně získává u daňových subjektů větší míru dobrovolnosti 

při plnění jim uložené daňové povinnosti. 

 

Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuální mírou zdanění – 

vliv daňové iluze a daňových úniků 

 

Obě výše prezentované křivky souhrnné spokojenosti s aktuálním 

daňovým zatížením v iluzorním a neiluzorním prostředí byly vytvořené mimo jiné 

za předpokladu, že výše daňové povinnosti plynoucí jak z  daně z hlavy tak i  za 

pomocí daní obsažených v daňovém mixu je totožná. Současně všichni jedinci 

dosahovali stejné výše důchodu i spotřeby. 
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Způsob konstrukce křivky souhrnné spokojenosti s aktuálním daňovým 

zatížením však umožňuje její využití v reálné ekonomice, tj. za existence reálných 

podmínek, kdy jedinci s rozdílnou výší důchodů, bohatství a spotřeby dosahují 

různé míry zdanění. Předpoklad schopnosti každého jednotlivce stanovit vlastní 

psychologickou hranici zdanění zůstává zachován. Z důvodu vynětí potenciálních 

zdrojů výdajové iluze však nadále platí, že vladař hospodaří s vyrovnaným 

rozpočtem ve výši získaných daňových příjmů a současně nedochází ke změně 

struktury poskytovaných statků z veřejných statků53. Tato podmínka pak znamená, 

že rozhodující determinantou předmětného rozdílu je opětovně subjektivně 

vnímaná výše vlastního zdanění, neboť individuální psychologická hranice 

zdanění je stanovena na základě již poskytnutých statků54. 

Míra akceptace i míra vzdoru je stanovena na totožném principu, tj. jako 

rozdíl individuální psychologické hranice zdanění a subjektivně ohodnocené výši 

reálného daňového zatížení. Křivka souhrnné spokojenosti s aktuálním daňovým 

zatížením, která zohledňuje skupiny se stejnou mírou akceptace nebo vzdoru, je 

sestrojena obdobným způsobem.  

Znalost stratifikace společnosti dle důchodů, které následně mohou 

implikovat sílu moci jednotlivců, je zásadní pro rozhodovací činnost vladaře, 

neboť opuštění předpokladu absolutní rovnosti v rozdělení důchodů znamená 

různorodé rozvrstvení společnosti a tedy zejména jednotlivců okolo kritického 

bodu, v rámci něhož se předmětný rozdíl blíží hodnotě nula. Tvar křivky souhrnné 

spokojenosti s aktuálním mírou zdanění je nadále tvořen dvěma křivkami, které 

mají teoreticky lineární podobu, neboť pro potřeby práce je rozhodující vyjádřit 

pokles četnosti nespokojených jedinců. 

 

V kapitole 4.5 je mimo jiné poukázáno na skutečnost, že zatemňování 

skutečné výše daňového zatížení je možné docílit za pomocí následujících dvou 
                                                   
53  Lze analogicky dovodit, že pozitivní výdajová iluze by se projevila v obr. 5.4 obdobným 
způsobem jako pozitivní daňová iluze, avšak s tím rozdílem, že skupina již spokojených osob i by 
byla determinována výší psychologické hranice zdanění (příkladně zvýšení psychologické hranice 
zdanění o 10 p.b. z důvodu podlehnutí výdajové iluze, při zachování stávající výše reálného 
zdanění, má obdobný dopad jako snížení subjektivně vnímané výše daňového zatížení o 10 p.b., za 
podmínky zachování stejné výše a struktury veřejných výdajů – to vše za předpokladu, že 
výdajová i daňová iluze jsou stejně účinné).  
54 Teoreticky se tak předpokládá, že spotřeba statků předchází platbu daní. Současné tak platí, že 
veřejné výdaje jsou nadále exogenní veličinou. 
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zdrojů daňové iluze, a to složitostí daňového systému a důchodové elasticity 

daňových příjmů. Oba zdroje, pokud jsou vhodně implementovány do daňového 

systému, mohou následně způsobit vznik daňové iluze u daňových subjektů.  

Daňová iluze je tak vhodným nástrojem vladaře, jehož primárním cílem je 

udržet si moc, který je následován požadavkem na zachování a postupné 

navyšování daňových příjmů 55  (tento požadavek je v souladu s teorií veřejné 

volby, která zdůrazňuje požadavek politiků na růst velikosti vlády, vyjádřený 

podílem výdajů k produktu ekonomiky). Udržení moci pak v praxi znamená, že je 

nutné minimalizovat odpor voličů (daňových subjektů) k daňovému zatížení a 

tedy i  potenciálně k samotnému vladaři. V praktické daňové politice má pak 

vladař ve zjednodušené podobě následující možnosti. 

Důchodová elasticita daňových příjmů, jako první ze zdrojů daňové iluze, 

reaguje automaticky na vývoj velikosti důchodů. Vladař má snahu dlouhodobě 

míru zdanění navyšovat a tedy bude preferovat daně, které působí jako vestavěný 

stabilizátor. Tato konstrukce daní je také vhodná pro období hospodářského 

poklesu, které je z hlediska udržení moci kritické pro každého vladaře, neboť 

dochází k automatickému poklesu míry reálného daňového zatížení a tedy i ke 

snížení míry odporu ve společnosti ke zdanění.  

Složitost daňového systému, jako druhý zdroj daňové iluze, je ovlivněna 

třemi faktory (složkami), a to roztříštěností daňového systému, viditelností 

jednotlivých daní a prostorem pro legální minimalizaci daňové povinnosti. Vladař 

v souladu s teorií daňové iluze bude preferovat „rozmanitý“ daňový mix a daně 

v něm obsažené, případně některé komponenty jednotlivých daní, jsou navrženy 

tak, aby byly co nejméně dotěrné pro daňový subjekt.  

V případě, že vladař má potřebu navýšit počet daní v daňovém mixu, 

provést změnu v daňové normě s dopadem na výši daňové povinnosti nebo začít 

nově zdaňovat nějakou aktivitu, pak tak učiní zejména tehdy, pokud je tato změna 

společností vnímána pozitivně (daň z obezity, zavedení možnosti zdaňovat 

elektřinu ze solárních panelů, daň z tabákových výrobků apod.). Pokud je nutné 

realizovat negativně vnímaný úkon (např. zvýšení sazby daně ze spotřeby), pak je 

vhodné provést současně „kompenzaci“ na jiné nebo i totožné dani (např. snížení 

                                                   
55 Výjimkou je situace, kdy snížení daňového zatížení je v souladu s teorií fiskální iluze. 
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slevy na poplatníka u osobní důchodové daně a současně přeřazení zboží ze 

základní sazby daně z přidané hodnoty do snížené sazby). 

Poslední třetí složka složitosti daňového systému pak znamená, že by 

vladař měl vytvářet prostor pro legální metody vedoucí k minimalizaci daňové 

povinnosti daňových subjektů prostřednictvím různých standardních a 

nestandardních odpočtů, vynětí z předmětu daně apod. Z hlediska snižování 

odporu daňových subjektů je tak možné vladaři doporučit, aby daňové normy 

skutečně umožňovaly jedincům efektivní daňovou optimalizaci. Vladař k naplnění 

požadavku udržení či navýšení stávající celkové míry zdanění v ekonomice musí 

s předmětnou optimalizací kalkulovat, a tedy vhodně nastavit parametry 

jednotlivých daní.  

 

Oba  základní zdroje daňové iluze lze dále rozdělit na dvě základní 

skupiny. První skupina představuje takové zdroje iluze, které nevyžadují ze strany 

daňového subjektu provedení jakéhokoliv úkonu, které by v něm vyvolávaly 

zvýšenou potřebu56  detailní znalosti aplikace konkrétních ustanovení daňových 

norem či dokonce využití daňového poradenství. První skupina zdrojů iluze tak 

tvoří fixní část daňové iluze. 

Příkladně navýšení sazby daně u daně z přidané hodnoty znamená, že 

vladař využil daň s nízkou mírou dotěrnosti, kdy se zvyšující mírou spotřeby roste 

i daňový příjem. Zákon o dani z přidané hodnoty, až na výjimky57, neumožňuje 

v tuzemsku poplatníkům uplatňovat různá osvobození, vynětí z předmětu daně, 

apod., neboť ten je konstruován primárně pro plátce daně. Poplatník, na něhož se 

zákon o dani z přidané hodnoty přímo nevztahuje, tak nemá v průběhu života 

potřebu mít detailní znalosti o fungování této daně, neboť pro jeho chování 

spotřebitele je rozhodujícím signálem cena konkrétního statku, která již obsahuje 

daň z přidané hodnoty. Tato daň se tak z titulu pouhé existence podílí na vzniku 

daňové iluze u poplatníků této daně.  

Podobně tak způsob zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, kdy poplatník se fakticky žádným způsobem nepodílí na stanovení výše 

                                                   
56 Znalost základních parametrů každé daně, tj. zejména výše zákonné sazby daně lze považovat za 
přirozené. 
57 Příkladně navrácení zaplacené daně osobám tělesně postiženým při pořízení automobilu. 
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jeho měsíční zálohy na daň, neboť měsíční sleva na poplatníka či daňové 

zvýhodnění je mu po podepsání prohlášení automaticky zaměstnavatelem 

uplatňována. V případě, že poplatník nemá další standardní nebo nestandardní 

odpočty, pak roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění je realizováno opět 

zaměstnavatelem.  

Na obou situacích je zjevné, že zdroje fixní části daňové iluze způsobují, 

že udržují daňový subjekt v „nevědomosti“ o jeho celkové daňové povinnosti, 

resp. daňový subjekt není nucen si sám daň spočítat, přiznat a následně i odvést. 

 Druhá skupina, variabilní část daňové iluze, pak představuje takové 

zdroje iluze, které již vyžadují, aby daňový subjekt byl seznámen s fungováním, 

principy a detaily jednotlivých hmotných i procesních daňových norem.  

Podnikající daňový poplatník je seznámen s rozdílem mezi daňově 

uznatelnou a neuznatelnou položkou ve výdajích či příjmech, rovněž tak je 

obeznámen s možností uplatnění osvobození od daně silniční, pokud jeho silniční 

motorové vozidlo využívá zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn. 

Podobně tak jednotlivec pronajímající nemovitost si je pravděpodobně vědom 

zákonem upravených dvou rozdílných režimů při uplatňování výdajů. Rovněž tak 

u daně z příjmů je možné využít odkladu úhrady daňové povinnosti upravené 

v procesní daňové normě, pokud daňové přiznání podává daňový poradce apod. 

Zdroje variabilní části daňové iluze jsou založeny na faktu, že daňový 

subjekt, který je ze zákona povinen si daň spočítat a odvést správci daně pod svou 

vlastní zodpovědností, je obeznámen se skutečnou výší vlastní daňové povinnosti. 

Pocit z nadměrného daňového zatížení je pak úspěšně usměrňován pomocí 

tradičních zdrojů daňové iluze (viz kapitola 4.5) jako je systém zálohových plateb, 

období vzniku daňové povinnosti apod.  

Nicméně vladař může také cíleně vytvořit v daňových normách prostor 

k optimalizaci daňové povinnosti, neboť umožnění legální daňové 

„kreativity“ v konečném důsledku vyvolává v každém jedinci pozitivní pocit 

způsobený právě tím, že vladaře „doběhl“, neboť přizná nižší výši daně oproti 

stavu, ve kterém by nevyužil nabízené legální možnosti. Zdůvodnění tohoto 

pocitu u jednotlivce je pak možné hledat v mentálním účetnictví a konkrétně 
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v příměru, kdy u spotřebitele převládá celkový pozitivní pocit z nákupu, neboť 

uplatnil slevový kupón na konkrétní zboží, avšak v souladu se záměrem prodejce 

nakoupil i další (dražší) statky. Podobně tak daňový subjekt má pozitivní pocit 

z daňové optimalizace, jeho případná míra odporu vůči konkrétní dani se snížila či 

zcela zmizela, což je v souladu s cílem vladaře, a současně zůstávají další daně, 

kde kreativita jednotlivce je již omezená. Lze zobecnit, že vladař bude vytvářet a 

udržovat prostor k legální daňové optimalizaci zejména tam, kde není možné míru 

dotěrnosti jednotlivých daní (nebo jejich částí) snížit na požadovanou minimální 

úroveň. I z tohoto důvodu je v této práci možnost legální minimalizace daňové 

povinnosti považována za nedílnou součást zdrojů daňové iluze, resp. složitosti 

daňového systému. 

 

Jak bylo již uvedeno výše, vladař, jehož primárním cílem je udržet si moc 

a postupně navyšovat míru zdanění, je nucen minimalizovat počet jedinců 

v rizikovém seskupení nespokojených s výší daňového zatížení a současně nesmí 

připustit přesun nových daňových subjektů do tohoto seskupení, tj. zejména 

„kritických“ jedinců jejichž míra akceptace se přibližuje k hodnotě nula.   

Vladař k naplnění předmětného cíle má obecně tři možnosti, které se 

v praxi navzájem prolínají a doplňují: 

 

1. změnit podíl jednotlivých daní na celkovém daňovém zatížení ve prospěch 

„vybraných“ jedinců či skupin v rizikovém i kritickém seskupení, 

2. využít daňovou iluzi, která způsobuje mylné vnímání reálného daňového 

zatížení nebo 

3. akceptovat u „vybraných“ jednotlivců z kritického a rizikového seskupení 

nelegální minimalizaci daňové povinnosti (daňový únik). 

 

Pro vladaře je rozhodná znalost síly rizikového i kritického seskupení a 

následně pak je možné sestavit pořadí a míru využití předmětných tří možností. 

Síla předmětných seskupení spočívá buď v jejich celkové četnosti vůči ostatním 

jedincům spokojených s daňovým zatížením (varianta A) nebo ve faktické 

ekonomické či politické moci jednotlivců svrhnout vladaře (varianta B). 
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 Zjednodušeně je možné si představit, že první situace (varianta A) nastane, 

pokud se proti daňovému břemenu postaví četná skupina nízko a středně 

příjmových voličů, kteří jsou vzhledem ke své četnosti v  demokratickém systému 

si schopni ve volbách zvolit jiného vladaře. Druhá situace (varianta B) může 

nastat u vysoce příjmových jedinců, kteří disponují ekonomickou i politickou 

sílou, a jsou schopny vladaře oslabit, například tím, že podporují jeho politickou 

konkurenci. 

V závislosti na složení a síle rizikového i kritického seskupení pak vladař 

může v zájmu naplnění vlastního primárního cíle změnit výši daňového zatížení 

pro tyto skupiny, a to na vrub doposud spokojené skupiny. Nicméně, pokud má 

být výše celkových daňových příjmů za celou společnost zachována, pak je nutné, 

aby vladař opětovně provedl analýzu souhrnné spokojenosti s daňovým zatížením 

ve společnosti, stanovil kritický bod a následně vyhodnotil sílu rizikového a 

kritického seskupení.  

První možnost k dosažení předmětného cíle je tak do určité míry pro 

vladaře riziková, neboť každá změna v hmotných daňových předpisech, které mají 

bezprostřední a z pohledu daňového subjektu negativní vliv na výši daňové 

povinnosti (změna sazby daně, zrušení některé ze stávajících výjimek58 apod.) 

může způsobit, že celková souhrnná spokojenost s daňovým zatížením poklesne.  

V případě druhé možnosti, tj. využití daňové iluze, lze předpokládat, že 

téměř všichni jednotlivci do určité míry podlehnou zdrojům iluze, a tedy u nich 

nastane pozitivní posun v postoji na výši aktuálního daňového zatížení. Zde je 

nutné zdůraznit, že fixní i variabilní část daňové iluze sice působí na daňové 

subjekty společně, avšak lze předpokládat, že jsou ve společnosti jedinci, u nichž 

daňová iluze vzniká především z fixních zdrojů (zejména zaměstnanci, kteří si 

uplatňují v pravidelném měsíčním intervalu standardní odpočet na poplatníka a 

nakupují statky zatížené nepřímými daněmi) a další skupina osob, na něž působí 

především variabilní zdroje (zejména podnikatelské subjekty).  

Třetí možnost předpokládá, že vladař do určité míry akceptuje nelegální 

způsoby minimalizace daňové povinnosti, a to zejména osobám z kritického a 

                                                   
58  Zde lze připomenout protesty související se zdaněním zaměstnaneckých výhod na počátku 
kalendářního roku 2010, tj. problematika stanovení ceny obvyklé jako základny pro výpočet daně 
z přidané hodnoty. 
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rizikového seskupení. Pojem nelegální minimalizace daňové povinnosti, resp. 

daňový únik (tax evasion) je převzat z Široký a kol. (2008), který rozlišuje tři 

situace. Jedná se o neúmyslné porušení zákona, úmyslný únik menšího rozsahu a 

daňový únik kvalifikovaný jako trestný čin. Poněvadž daňový únik je v práci pojat 

jako vzdor jedince (aktivní odpor) vůči stávající výši zdanění, pak neúmyslné 

porušení zákona tuto podmínku nenaplňuje. Daňový únik lze pak pro účely této 

práce charakterizovat jako úmyslnou (záměrnou a tedy i vědomou) činnost 

jednotlivce, která vede ke snížení jeho daňové povinnosti, a to v rozporu 

s daňovou normou59. Rozlišení daňové iluze na fixní a variabilní složku lze pak 

využít k tvrzení, že problematika daňových úniků se týká zejména skupin, na 

kterou působí především variabilní složka daňové iluze. 

  Daňový únik z pohledu vladaře primárně znamená, že jedinec 

nerespektuje vladařem určená pravidla. Současně však daňový únik způsobuje 

snížení míry zdanění u jednotlivce, a to v konečném důsledku vždy zvýší jeho 

míru akceptaci s daňovým systémem. V souladu s cílem vladaře snížit počet 

nespokojených jedinců s daňovým zatížením, lze dospět k závěru, že u skupiny 

rizikových jedinců, kteří disponují reálnou mocí, budou činěny zanedbatelné či 

s určitým časovým zpožděním kroky vedoucí k minimalizaci daňových úniků, 

které jsou uskutečňovány touto skupinou jedinců. Opačná situace nastává 

v případě, že daňové úniky realizují jednotlivci, jejichž reálná moc ovlivnit 

postavení vladaře je minimální. 

 

 Předpokládá se, že vladař změnil podíl jednotlivých daní na celkovém 

daňovém zatížení ve prospěch skupin v rizikovém i kritickém seskupení -                 

tj. vladař využil první možnosti ke snížení počtu nespokojených či potenciálně 

nespokojených jedinců. Druhá a třetí možnost vladaře, která se prolíná s první 

možností, a jejich vliv na souhrnnou spokojenost daňových subjektů s daňovým 

zatížením je pak demonstrována v obr. 5.5 za pomocí křivky souhrnné 

spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým zatížením (kss).  

 

 
                                                   
59 K problematice vymezit pojem nelegální daňový únik (tax evasion) a legální daňový únik (tax 
avoidance) se lze odkázat na Fasora (2008), Fuest a Riedel (2009), Široký a kol. (2008). 
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Obr. 5.5 - Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým 

zatížením – vliv daňové iluze a daňových úniků (kss)  

 

 Křivka (kss*) ilustruje teoretický stav, který by nastal, pokud by existovala 

daň z hlavy, jež by však byla pro každého jednotlivce určena ve výši odpovídající 

jeho aktuálnímu reálnému daňovému zatížení. Tato křivka současně determinuje 

permanentní  seskupení jedinců spokojených s výší jejich zdanění s*, ačkoliv tito 

jedinci jsou obeznámeny se skutečnou výši vlastního daňového břemena. Pro toto 

seskupení platí, že svou daňovou povinnost vůči vladaři plní dobrovolně, a to bez 

ohledu na případnou volbu daňového mixu. 

 Z umístění křivek (kssf) a (kssv) a zejména příslušných kritických bodů, 

kde je míra akceptace rovna hodnotě nula,  lze konstatovat, že zavedením zdrojů 

daňové iluze, v rozlišení na fixní (křivka (kssf)) a variabilní (křivka (kssv)) složku, 

došlo ke zvýšení množiny jedinců spokojených s daňovým zatížením, a to o 

velikost vymezenou písmenem if a iv.  
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Z hlediska tvorby daňové politiky je pak pro vladaře rozhodující znalost 

četnosti skupiny, vymezené plochou iv, jejichž subjektivně vnímanou výši 

vlastního daňového břemene lze úspěšně ovlivňovat erozí příslušných daňových 

norem. Celkově však křivka (kssv) zobrazuje souhrnnou spokojenost společnosti 

s daňovým zatížení za přítomnosti daňové iluze, a to bez toho, aniž by tito jedinci 

vědomě60 postupovali v rozporu s příslušnými daňovými předpisy. 

Seskupení daňových subjektů označených písmeny r a ú představuje 

jedince, kteří jsou nespokojeni se stávající výší zdanění a současně mají snahu 

tomuto stavu vzdorovat (tomu se tak děje v době mezi koncem zdaňovacího 

období a lhůtou pro přiznání daňové povinnosti). Skupina osob označených 

písmenem ú pak představuje jedince, jimž se zdařilo úspěšně snížit daňovou 

povinnost prostřednictvím daňového úniku. Nicméně ve společnosti zůstává 

rizikové seskupení osob označené písmenem r, které představuje pro vladaře 

reálné nebezpečí, neboť v jejich případě nedošlo k zásadní eliminaci míry vzdoru 

vůči zdanění, a to ani legálními prostředky (tj. existujícím daňovým systémem) a 

ani současně tito jednotlivci nepřistoupili k nelegálním aktivitám (nebo tak učinili 

nedostatečně). Tato skupina osob nemá v aktuálním období možnost se vyhnout 

placení daní, s jejichž výší nesouhlasí. V následujícím období má tato skupina dvě 

možnosti, jak se nežádoucímu zdanění bránit. První možnost je založena na tom, 

že jedinec buď přemístí svou aktivitu z daňového území vladaře a nebo zcela 

opustí tuto aktivitu, jež právě způsobuje celkové subjektivně vnímané nadměrné 

daňové zatížení. Druhou možností, v závislosti na síle jedinců obsažených 

v daném seskupení, je vytvářet tlak na vladaře prostřednictvím politického trhu, a 

to s cílem v nadcházejícím zdaňovacím období snížit jejich daňové zatížení. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
60  Tato skutečnost také znamená, že ve skupině spokojených jednotlivců jsou jedinci, kteří 
z důvodu vlastní neznalosti porušují právní předpisy. 
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5.2 Daňové zásady a daňová iluze 
 
 

Každá moderní učebnice daňové teorie obsahuje daňové zásady, které 

prezentují základní teoretické požadavky kladené na daně. Již od dob A. Smithe 

se na těchto požadavcích na „dobrý“ daňový systém a na jednotlivé daně mnoho 

nezměnilo. Tyto požadavky jsou vyjádřeny v tzv. daňových kánonech (zásadách), 

které jsou akceptovány do dnešních dnů a současní autoři se liší v míře jejich 

rozpracování. 

Smith (2001) v části věnované daním v publikaci Pojednání o podstatě a 

původu bohatství národu  uvádí čtyři zásady týkající se daní. 

 

• Rovnost - v každém státě by  poddaní měli přispívat na výdaje na správu 

stavu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně 

důchodu, kterého pod ochranou státu požívají. Současně pod touto 

zásadou zahrnuje fakt, že každá daň, která nakonec postihuje pouze jeden 

ze tří druhů důchodů (renta, zisk a mzda) a ostatní nechává nedotčeny, je 

nutně nerovná. 

• Přesnost (určitost) – daň, kterou má daňový subjekt uhradit, by měla být 

stanovena přesně a nikoliv libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a 

částka, kterou má platit, to všechno by mělo být daňovému subjektu a 

komukoliv jinému naprosto zřejmé. A. Smith zde upozorňuje, že přesné 

stanovení daně, kterou má každý jednotlivec platit, je při zdaňování tak 

důležité, že jak ukazuje zkušenost všech států v jeho době, ani velmi 

značná nerovnost není zdaleka tak velkým zlem jako sebemenší neurčitost. 

• Pohodlnost platby – každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým 

způsobem, kdy a jak se to poplatníkovi nejlépe hodí. Jako příklad uvádí, 

že daň z renty z domů by měla být splatná právě tehdy, kdy se toto 

nájemné obvyklé platí, nebo-li v době, kdy existuje největší 

pravděpodobnost, že daň má být z čeho zaplacena. 

• Nízké náklady výběru daně – každá daň by měla být promyšlena a 

propracována tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, kolik ona daň 

skutečně přinese do rozpočtu. A. Smith poukazuje na čtyři způsoby, kdy 
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není předcházející zásada naplněna. Za prvé: velký počet úředníků, jejichž 

platy spotřebují největší část výnosu daně, a kteří si mohou přivydělávat 

tím, že budou daňovým subjektům ukládat ještě jakousi přirážku k dani. 

Za druhé: daň může bránit podnikání obyvatelstva a může obyvatelstvo 

odrazovat od toho, aby se věnovalo jistým druhům povolání, které by 

mohly zaměstnávat velmi mnoho lidí. Za třetí: exekuce a jiné tresty 

postihují ty, kteří se snaží dani uniknout, a pokud ve svém snažení nejsou 

úspěšní, přivádějí je často na mizinu a způsobují tak, že společnost pak již 

nemá z jejich kapitálu žádný prospěch. Za čtvrté: daňové subjekty, které 

jsou podrobeny častým návštěvám správce daně, mohou být vystaveny 

zbytečným nepříjemnostem, šikanování a křivdám; ačkoliv toto 

„šikanování“ není výdajem v pravém slova smyslu, lze přece jen vyjádřit 

částkou, kterou by každý rád zaplatil, aby jí nemusel být podroben. 

 

A. Smith uvádí, že tyto zásady „jsou očividně spravedlivé a užitečné, 

přihlédly k nim více nebo méně všechny národy. Každý stát se snažil podle svého 

nejlepšího uvážení o to, aby daně byly co nejrovnější, co nejurčitější, co 

nejpohodlnější pro poplatníky jak co do času placení, tak co do jeho způsobu, a co 

nejméně tíživé pro obyvatelstvo v poměru k příjmu, který vynášejí 

panovníkovi“ (Smith 2001: 735).  

Předmětné daňové kánony A. Smitha, upravené pro potřeby soudobého 

čtenáře,  lze v tuzemské literatuře – např. Grúň (2006), Kubátová (2006), Široký 

(2003) nalézt jako samostatné zásady či zapracované v jiné daňové zásadě. 

Při existenci rozdílných požadavků kladených na daňový systém se daňové 

principy vzájemně kombinují i prolínají, avšak také některé se mohou vylučovat. 

V daňové praxi tak dle Kubátová (2006) a Široký a kol. (2008) musí být jeden 

z daňových principů považován za hlavní a ostatní jsou mu podřízeny, neboť není 

možné dosáhnout optimální míry všech daňových principů současně.  

 

Pokud daňový systém respektující daňové kánony má mít atributy jako je 

„dobrý“ nebo „optimální“, pak je nutné také vždy stanovit jednotlivce (daňový 

subjekt, správce daně, vladař), který má mít užitek z takového daňového systému.  
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Vladař, který má zájem dosáhnout svého primárního cíle a současně 

daňový systém je pro něj jeden z prostředků k naplnění tohoto cíle                    

(viz kapitola 5.1), bude preferovat takový daňový systém, který bude obsahovat 

zdroje daňové iluze. Uspořádání samotného daňového systému by pak mělo být 

takové, aby celkový akt zdanění  byl pro daňové subjekty co nejméně viditelný 

(dotěrný, zatěžující); v případě, že pouhá organizace daňového systému 

neumožňuje tento cíl naplnit, pak je nutné daňovým subjektům podat, i s odkazem 

na konkrétní daňový kánon, uspokojující vysvětlení.  

Požadavek na nízkou viditelnost a tedy dotěrnost všech daní, je v souladu 

s filozofickým učením o hédonismu, dle něhož lidé požadují maximalizovat slast a 

minimalizovat strast. Z tohoto úhlu pohledu je existence zdanění strastí.  

Roztříštěnost daňového systému, jako jeden ze zdrojů daňové iluze, 

umožňuje za určitých okolností snižovat celkovou míru viditelnosti zdanění, 

neboť příkladně jedna daň, která by odňala požadovanou celkovou část důchodu, 

je více „strastiplná“, než několik menších daní (zdůvodnění lze hledat v tzv. 

hédonické editaci – viz kapitola 4.1). Rovněž tak roli daní jako vestavěného 

stabilizátoru lze přiřadit prvek slasti, neboť ke zvyšování daňového zatížení 

dochází skrytě ve srovnání, než když vladař jednorázově provede zásadní změnu 

dílčího parametru (rozšíří základ daně, zvýší sazbu daně apod.).  

Požadavky na daňový systém z pohledu vladaře, z hlediska uplatňování 

daňových zásad, jsou tak totožné s požadavky kladenými daňovými subjekty. 

 

První daňový kánon „rovnosti“ je v soudobé literatuře nazýván jako 

zásada či princip spravedlnosti. Poněvadž pojmy rovnost či spravedlnost, 

ačkoliv oba jsou často mylně zaměňovány, patří spíše do oblasti normativních věd 

a tedy vynášení hodnotových soudů, které nelze potvrdit ani vyvrátit, neboť jsou 

věcí lidského vnitřního přesvědčení, pak ani A. Smith v tomto daňovému kánonu 

nedává jednoznačnou odpověď, jak koncipovat daňový systém, aby daňové 

subjekty přispívaly v takovém množství, které odpovídají jejich možnostem,          

tj. úměrně důchodu, kterého pod ochranou státu požívají. V zásadě však daňová 

teorie rozlišuje dva odlišné přístupy ke zdaňování, a to zdaňování na základě 
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principu prospěchu (užitku) nebo na principu berní způsobilosti neboli dle 

schopnosti daňové úhrady61. 

Problematika spravedlnosti je spojována zejména se způsobem zdanění 

důchodů, kdy osobní důchodové daně jsou konstruovány zejména na základě 

principu berní způsobilosti. Z daňové historie 20. století je možné v evropských 

demokratických zemích vysledovat trend, v rámci kterého ve společnosti existoval 

požadavek na progresivní zdanění důchodů prostřednictvím vysokých 

progresivních sazeb daně 62 až po současnost, kdy i v České republice 

progresivního zdanění důchodů je docíleno skrze proporcionální sazbu daně.  

Právě na příkladu České republiky lze demonstrovat, že akceptování 

požadavku daňové spravedlnosti neposkytuje žádnému vladaři jednoznačný návod,  

jakým způsobem této spravedlnosti docílit, a tedy bude vždy záviset na vladaři, 

jeho cílech a schopnostech konečnou volbu daňovým subjektům zdůvodnit.  

Stav u osobní důchodové daně, který byl platný do 31. prosince 2007, 

představoval ideální prostředí pro demonstraci daňové iluze. Progresivní sazby 

daně, jak je uvedeno v kapitole 4.5, jsou jedním ze zdrojů daňové iluze, které 

mohou mít formu pozitivní i pesimistickou, neboť jedinci mají tendenci uvažovat 

v rovině mezní sazby daně. Současně princip fungování progresivních sazeb daně 

zatemňuje reálnou výši efektivní sazby daně, a tedy daňové subjekty neznají 

skutečnou výši zdanění. 

Rovněž tak základ daně u osobní důchodové daně, resp. systém pojistného 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, byl konstruován způsobem, že 

zaměstnanec z výplatní pásky a ani ze mzdového výměru jednoznačně nevyčetl 

reálnou výši jeho mzdových nákladů, neboť zaměstnavatel nad tuto viditelnou 

část byl povinen platit za zaměstnance částku 35 % z jeho hrubé mzdy (sociální              

a zdravotní pojištění). 

Zde tedy vzniká otázka, zda vladař, který prosazuje progresivní osobní 

důchodovou daň s proporcionální sazbou daně a tzv. superhrubou mzdou, tím také 

                                                   
61 Blíže k dané problematice  - viz např.  (Široký a kol. 2008: 72 – 76). 
62 Příkladně v roce 1928 obsahovala československá daňová soustava osobní důchodovou daň, 
která měla dle Široký a kol. (2008) dvacet stupňů progrese a progresivní sazba daně se pohybovala 
v rozmezí 1 % až 29 %. V roce 1993 osobní důchodová daň dle zákona č.  586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, obsahovala  jen šest stupňů progrese s nejvyšší progresivní sazbou daně 47 %. 
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deklaruje, že má zájem odstranit zdroje daňové iluze z daňového systému a tedy 

zviditelnit alespoň část daňových příjmů. 

Osobní důchodová daň je od 1. ledna 2008 skutečně konstruována 

způsobem, že téměř každému zaměstnanci je ve výsledku sraženo na zálohách na 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků menší částka 

než tomu bylo za systému progresivních sazeb daně – viz Ratmanová (2009) a 

Ratmanová (2009a).  

Přestože byla zavedena jedna sazba daně, nelze tvrdit, že byl zcela 

odstraněn jeden ze zdrojů daňové iluze, poněvadž standardní odpočty daně byly 

nahrazeny slevami na dani, a i tato skutečnost způsobuje, že se stále liší průměrná 

a mezní sazba daně. Rovněž také systém výpočtu daně ze superhrubého základu 

daně, kdy se k hrubé mzdě připočítává částka pojistného hrazeného 

zaměstnavatelem, zatemňuje povědomí o výši zaplacené daně, neboť i zde vzniká 

jedinci problém si uvědomit, kolik peněžních jednotek na povinné zákonné platby 

(daň a pojištění) plyne z jedné vydělané stokoruny do veřejného rozpočtu.  

Parametry osobní důchodové daně jsou od roku 2008 nastaveny tak, aby 

každý jedinec pocítil skutečnou výhodu (nižší daňová povinnost) progresivního 

zdanění za pomocí proporcionální sazby daně oproti předcházejícímu stavu. 

Zavedení jednotné sazby daně i určitá snaha o zprůhlednění skutečných mzdových 

nákladů na zaměstnance lze považovat za úkony směřující k oslabení, nikoliv 

však k odstranění zdrojů daňové iluze.  

Vladař k naplnění vlastního primárního cíle ve skutečnosti „obětoval“ tyto 

tradiční zdroje ve prospěch jiných zdrojů daňové iluze.  Garcia-Alegre a Lopez-

Casasnovas (2004) zkoumali souvislost mezi existencí fiskální a tedy i daňové 

iluze a růstem veřejných výdajů, a dospěli ke třem strategiím, které umožňují 

manipulaci s občanem resp. s voličem mediánem. Jedna z těchto strategií je, že 

vladař může zjistit, že je žádoucí podporovat myšlenku u voliče mediána, jenž 

dosahuje průměrného příjmu, že díky dílčím rozhodnutím v daňové oblasti 

nastane nárůst  jeho reálných příjmů. 

V rámci zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, nebyly 

schváleny pouze a jen změny u osobní důchodové daně, nýbrž také i u               

jiných daní. Jednak došlo k zavedení nových nepřímých daní (viz příloha č. 2),                      
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tzv. energetických daní63 - daň ze zemního plynu a některých dalších paliv, daň 

z pevných paliv a daň z elektřiny - a jednak ke zvýšení snížené sazby daně 

z přidané hodnoty o 4 p.b. na 9 % . V rámci téhož zákona byl novelizován i zákon 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který zavedl povinnost 

v souvislosti s poskytováním hrazené péče hradit zdravotnickým zařízení tzv. 

regulační poplatek.  Také nově došlo k zavedení stropu na sociální pojištění ve 

výši 48 násobku průměrné mzdy.  

Tyto změny znamenaly zejména posilování role nepřímých daní a tedy 

daní z pohledu daňové iluze méně viditelných, a to na vrub daní přímých. 

Zavedení nových  daní (ačkoliv se k  zavedení energetických daní zavázala Česká 

republika již při vstupu do Evropské unie) a „poplatků“, také znamenalo zvýšení 

roztříštěnosti daňového systému a tedy posilování dalšího zdroje daňové iluze.  

V důvodové zprávě k zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, je uvedeno, že změny na příjmové straně veřejného rozpočtu mají být 

rozpočtově neutrální.  Pak je možné konstatovat, že nahrazení progresivních sazeb 

jednotnou sazbou daně u osobní důchodové daně bylo jen součástí požadavku 

vladaře, aby bylo možné udržet stávající úroveň zdanění, avšak současně ve 

společnosti, v souladu s teorií daňové iluze, navodit atmosféru, že daňové 

subjekty (volič medián) zaplatí na daních méně. Současně také vyvstává otázka, 

zda tyto kroky nebyly učiněny na základě tlaku nespokojené skupiny se stávající 

výší zdanění na vladaře. 

Pokud bude výše uvedené shrnuto, pak vladař v souladu s teorií daňové 

iluze je vždy schopen využít posunů ve veřejném postoji ke společenským 

otázkám, a tedy i k otázce daňové spravedlnosti, a toto implementovat do 

daňového systému, s cílem snížit počet jedinců nespokojených s daňovým 

zatížením. Současně tak dochází ke snížení viditelnosti osobní důchodové daně, 

neboť ta se „v průměru“ stává v souladu s náhledem společnosti na spravedlnost 

ve zdaňování. 

 

Druhý daňový kánon „přesnost (určitost)“ je v současnosti chápán jako 

zásada právní perfektnosti daňového systému. V soudobém právním státě je již 

                                                   
63 V odborné daňové literatuře se používá i zavádějící označení „ekologické daně“. 
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zcela samozřejmé, že povinnost přiznat a platit daně je stanovená formou 

právního předpisu, který exaktně stanoví způsob výpočtu daňové povinnosti, lhůtu 

a místo úhrady. Je i v zájmu vladaře, aby tyto základní povinnosti daňových 

subjektů byly srozumitelně a jednoznačně formulovány, tj. aby daňový subjekt 

neměl pochybnosti komu, kdy, kde a jak má přiznat a zaplatit daň. 

Jeden ze zdrojů daňové iluze  se skrývá v možnosti daňových subjektů 

reálně legalizovat daňovou povinnost, kdy toto se děje cestou postupné eroze 

konkrétní daňové normy, neboť dochází k implementaci řady různých výjimek, 

slev, vynětí, osvobození apod., které mají způsobit vznik daňové iluze. Současně 

se tak daňová norma stává nástrojem vladaře k ovlivňování skupiny 

(ne)spokojených jedinců s daňovým zatížením.  

Odstranění veškerých „erozivních“ ustanovení ze všech daňových norem 

by tak prakticky znamenalo zviditelnění skutečné výše daňové povinnosti. Taková 

norma je pro vladaře, který postupuje v souladu s teorií daňové iluze, nepřijatelná. 

Vladař by k takovému kroku přistoupil pouze ze dvou důvodů. První důvod by byl, 

podobně jako tomu bylo v případě České republiky u odstranění progresivních 

sazeb u osobní důchodové daně, že tento krok je doprovázen vznikem jiného 

zdroje fiskální iluze. Druhý důvod by nastal tehdy, když by narůstající počet 

předmětných ustanovení způsobil již takovou právní nepřehlednost, že by je 

daňové subjekty nebyly schopny využívat. 

 

Třetí  a čtvrtý daňový kánon „pohodlnost platby“ a „nízké náklady výběru 

daní“ jsou rozprostřeny mezi požadavkem na administrativní jednoduchost a 

efektivnost daňového systému. Daňová teorie dle Kubátová a Vítek (1997) 

rozlišuje dva druhy daňových nákladů, a to administrativní náklady a nadměrné 

břemeno daně. Administrativní náklady na výběr daní  lze členit  na správní (např. 

výdaje na fungování daňových úřadů) a vyvolané (tyto náklady vynakládá daňový 

subjekt při plnění svých daňových povinností – čas spotřebovaný na vyplňování 

daňových přiznání, platba za poskytnuté poradenské služby atd.).  

Konstatace, že v zájmu vladaře je hospodárný přístup z hlediska 

vynakládání správních nákladů,  rovněž tak požadavek na efektivnost daňového 

systému, je samozřejmá. Avšak za jakých podmínek je v souladu s tezí daňové 
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iluze? Odpověď je demonstrována na vztahu správce daně (správní náklady) a 

daňový subjekt (vyvolané náklady). 

Daňový subjekt je v rámci plnění povinnosti přiznat a zaplatit daň 

vystaven jak reálným nákladům, tak i nákladům obětovaných příležitostí, neboť 

vyzvednutí daňového tiskopisu, vyplnění daňového přiznání a jeho podání 

vyžaduje vynaložení jak finančních zdrojů tak i obětování času na tyto aktivity. 

Z hlediska teorie daňové iluze však platí, že vysoké vyvolané náklady způsobují, 

že se daně stávají pro jedince dotěrné. Vladař bude podporovat taková opatření, 

která daňovým subjektům ulehčí plnění jejich daňové povinnosti. Toho lze 

dosáhnout například využíváním vztahu plátce a poplatníka u osobní důchodové 

daně, kdy plátce má povinnost daň spočítat a přiznat, a tedy až na výjimky nemusí 

poplatník vyplňovat a podávat daňové přiznání (daň ze závislé činnosti a 

funkčních požitků, srážková daň u kapitálového majetku apod.). Dále jsou 

daňovým subjektům dány k dispozici pokyny k vyplnění daňových přiznání, je 

zvýšen apel na pracovníky správce daně z hlediska vstřícnosti při vyplňování 

daňového přiznání a poradenství obecně, doručování daňových složenek k dani 

z nemovitosti, zavádění elektronických podání atd. To jsou příklady úkonů ze 

strany vladaře, resp. jim pověřených pracovníků správce daně, které mají 

daňovým subjektům „zjednodušit“ akt placení daně. Vladař tímto požadavkem tak 

přenáší část původních nákladů daňových subjektů na správce daně (dochází ke 

zvýšení rozsahu agendy finančních úřadů apod.), tzn. vladař může podporovat 

takovou organizaci daňové správy, která bude vést k minimalizaci nákladů 

daňových subjektů, a to i na vrub správních nákladů (příkladně v tuzemsku je daň 

dědická a darovací vypočtena samotným správcem daně, když povinností 

daňového subjektu je „pouze“ doložit písemnosti, které nejsou dány pracovníkům 

správce daně k dispozici z jiných zdrojů).  

Současně však platí, že ve vladařově zájmu není taková daňová správa, 

která by byla schopna pokrýt (tj. zabránit nebo odhalit) maximum úmyslných i 

neúmyslných daňových úniků. Početná, vysoce kvalifikovaná a materiálně 

vybavená daňová správa by znamenala zvýšení pravděpodobnosti odhalení 

chybného jednání  daňových subjektů, a tedy i udělení trestu (penále, úrok 

z prodlení, trestní čin apod.). V praxi by to znamenalo zvýšení četnosti daňových 
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kontrol, vytýkacích řízení a místních šetření. Daňové subjekty by v protireakci 

následně navýšily vlastní náklady na zabezpečení správnosti plnění zákonných 

povinnosti, a tyto vyvolané náklady (samostudium, služby daňového poradce 

apod.) by opětovně mohly navýšit nežádoucí dotěrnost jednotlivých daní. 

 

Existence každé daně způsobuje distorze v cenách statků i výrobních 

faktorů, pak každá změna v daních ovlivňuje jednání daňových subjektů a dochází 

tak k důchodovým a substitučním efektům daně, které podporují vznik 

nežádoucích nákladů mrtvé váhy (nadměrného břemene). Princip či zásada 

efektivnosti tak „řeší otázky vlivu daní na změny v chování ekonomických 

subjektů, na efektivní fungování trhu v ekonomice a na přerozdělovací funkci 

daní“ (Široký 2003: 63).   

Dokonce i vladař, který by poukazoval na zásadu efektivnosti zdanění ve 

vztahu k efektivnímu fungování trhu v ekonomice, může prosazovat snížení míry 

daňového zatížení, avšak i tento požadavek je možné vysvětlit jako cílený kalkul 

vladaře, který tak skrývá skutečnou zátěž uvalenou na jednotlivce. Příkladně 

zavedení nového penzijního systému, v rámci něhož jsou jednotlivci nově nuceni 

„dobrovolně“ spořit v penzijním fondu, přičemž vladař tvrdí, že tyto platby jsou 

vykompenzovány snížením současného daňového zatížení. Pokud však výše 

snížení stávající míry zdanění není shodná s výší příspěvků do penzijního fondu 

(tj. výše příspěvku je vyšší než výše částky „uspořená“ snížením daní), pak reálně 

došlo k navýšení daňového břemena, a to o částku rozdílu mezi novou výší 

daňového zatížení navýšenou o výši penzijního příspěvku a původní výši 

daňového zatížení.  

Z pohledu vladaře je daňový systém efektivní tehdy, pokud mu napomůže 

naplnit jeho primární cíl udržet se v roli vladaře a současně maximalizovat příjmy 

do veřejného rozpočtu, které může následně alokovat. Je mylné se však domnívat, 

že absolutní uplatňování teorie daňové iluze v praxi napomůže dosáhnout 

teoretického vrcholu Lafferovy křivky64 , který by znamenal maximální daňové 

                                                   
64 Ekonom A. Laffer poukazuje na význam marginální sazby daně, která představuje „klín mezi 

skutečným sklonem k další aktivitě poplatníka a sklonem k další činnosti po zdanění“(Široký a kol. 
2008: 69).  Lafferova křivka pak zobrazuje hypotetický vztah mezi daňovými příjmy a skutečnými 
důchody poplatníků. Následná doporučení A. Laffera pro daňovou praxi lze pak z hlediska daňové 
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výnosy do veřejného rozpočtu. Aplikace teorie daňové iluze totiž vladaři 

umožňuje „jen“ snižovat subjektivně vnímanou výši míry zdanění již existujících 

daní s platnými parametry, avšak až na jednu výjimku65 neposkytuje návod, jak 

tuto aktuální skutečnou míru zdanění jednorázově či v krátkém období reálně 

navýšit příkladně o 5 p.b., aniž by daňové subjekty a politická konkurence vůči 

této skutečnosti nebrojili.  

V rámci citovaných publikačních zdrojů sice nebyla nalezena taková 

studie, která by stanovovala průměrnou hodnotu, jež by vyjadřovala  rozdíl mezi 

subjektivně vnímanou a objektivní mírou celkového zdanění u jedince 

s průměrnými příjmy66 , avšak není možné předpokládat, že pokud by nastalo 

dodatečné zvýšení reálné míry zdanění o určitou (nikoliv však nepatrnou) výši, 

pak by daňová iluze subjektivní vnímání jedince ovlivnila takovým způsobem, že 

by tuto skutečnost vůbec nezaznamenal. 

Z výše uvedeného tak vyplývá, že i vladařovo pojetí efektivnosti daňového 

systému a tedy i ve vztahu ke zdanění, je ve vzájemném rozporu, kdy na jedné 

straně je snaha naplnit primární funkci daní a na druhé straně existují daňové 

subjekty, které mohou vzdorovat navyšování či již navýšenému vlastnímu 

daňovému břemenu. Tento vzdor se pak může projevit nežádoucím chováním 

snižující efektivní fungování trhu (substituce a snižování stávající úrovně 

ekonomické aktivity, přesun aktivit na jiné daňové území apod.), klesající 

dobrovolností platit daně (daňové úniky) až po politický nátlak na pozici vladaře. 

Poněvadž však primárním cílem vladaře je zachovat si moc, a tedy minimalizovat 

skupinu osob nespokojených s mírou zdanění (viz křivka souhrnné spokojenosti 

s aktuálním daňovým zatížením), pak i  absolutní požadavek na dosažení 

maximální výše celkových daňových příjmů by bylo možné považovat za 

iracionální akt, který plýtvá s  potenciálem politického zisku. 

 

                                                                                                                                           
iluze považovat jak za žádoucí (např. přesun daňového zatížení k daním ze spotřeby) tak i 
nežádoucí (např. eliminace erozivních ustanovení v daňových normách). 
65 Jediná výjimka se týká situace, kdy vladař využívá posunů ve veřejném mínění k zavádění 
nových daní či k realizaci změn v současném daňovém systému. 
66  Z prezentované studie Sanandaji a Wallace (2010) však příkladně vyplývá, že zaměstnanci 
s průměrnou mzdou odhadovali reálnou výši daňového zatížení u mezd o cca 20 p.b. menší než 
byla skutečnost. Z toho lze usuzovat, že u méně viditelných daní rozpětí mezí subjektivní a 
objektivní hodnotou reálného zatížení bude ještě vyšší. 
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Efektivnost veřejných financí a daňová iluze 

 

Důvody, které vedou vladaře k využívání teorie daňové iluze a tedy i 

celkově teorie fiskální iluze jsou zřejmé, neboť jejich užití mu umožňuje 

dosáhnout jim stanoveného cíle, který je v souladu s teorií veřejné volby 

prezentován požadavkem na vzrůst velikosti vlády67. Tento požadavek je nutné 

doplnit o primární vladařův cíl, kterým je udržení moci ve společnosti. 

Dle Gregor (2005), Mourão (2009) se fiskální iluze řadí mezi zdroje 

neefektivity veřejných financí. Fiskální iluze, jak je demonstrováno v kapitole 4, 

obsahuje tři různé druhy iluzí, které se následně člení na formy. Daňová iluze je 

tedy jen jeden ze tří druhů fiskální iluze, která dle Mourão (2008) zapříčiňuje, že 

jedinci podceňují daňovou cenu za poskytované statky z veřejného rozpočtu. Výše 

v textu je poukázáno, že aplikace teorie daňové iluze, jinak řečeno, v praxi 

znamená, že daňový systém je koncipován tak, aby byl akt zdanění pro jedince, co 

nejméně „strastiplný“. Za jedno z měřítek efektivnosti (efektivity) působení 

daňové iluze je pak paradoxně možné považovat právě abstraktní míru 

„neviditelnosti“ institutu zdanění. Z hlediska efektivity samotných daní je tak 

možné pouze poukazovat na skutečnost, zda aplikace teorie daňové iluze, resp. 

implementace konkrétních zdrojů do daňového systému, způsobuje neefektivnost 

zdanění ve vztahu k tržnímu mechanismu (např. vliv progresivních sazeb daně u 

osobní důchodové daně na ekonomickou aktivitu jedinců apod.).  

Pokud Gregor (2005) poukazuje na neefektivnost veřejných financí, pak 

upozorňuje na problematiku veřejného dluhu a potažmo na způsob využití výdajů 

z veřejného rozpočtu. Uplatňování teorie daňové iluze v praxi však neznamená, že 

daňový subjekt (až na extrémní situace) není znalý přítomnosti institutu zdanění v 

ekonomice. Lze tak usuzovat, že neefektivnost veřejných financí může být 

zapříčiněna bez ohledu na velikost získaných daňových příjmů, neboť předmětná 

neefektivnost na straně výdajů vzniká primárně až způsobem využití daní. 

Z tohoto úhlu pohledu by pak mělo být zcela irelevantní, zda jednotlivec 

subjektivně vnímá výši vlastní daňové povinnosti nižší než tomu tak reálně je; 

neboli každá výše daní by měla být využita efektivně. 
                                                   
67   Velikost vlády může být vyjádřena jako podíl výdajů z veřejného rozpočtu k hrubému 
domácímu produktu. 
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Daňovou iluzi jako jeden ze tří druhů fiskální iluze tak nelze považovat 

samostatně za jeden ze zdrojů neefektivnosti veřejných financí (fiskální iluzi jako 

celek již ano). Daňová iluze může pouze působit na (ne)efektivnost zdanění. 

5.3 Shrnutí 
 
 Jednotné inkasní místo, snížení slevy na poplatníka z důvodu povodní, 

existence proporcionální sazby u daně z příjmů fyzických osob, elektronizace 

systému podávání daňových přiznání, posilování role nepřímých daní, apel na 

klientský přístup daňové správy, zvyšující se věkový průměr pracovníků správce 

daně, zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví, přenesení povinnosti u daně 

dědické a darovací stanovit daňovou povinnost z poplatníka na správce daně, 

nárůst počtu různých výjimek a osvobození v daňových normách, nízká vůle 

zákonodárné moci zvyšovat lhůty pro vyměření daně a další příklady, to jsou vše 

očekávané nebo již nastalé skutečnosti v České republice, jejichž přítomnost nebo 

potřebu zavedení je možné zdůvodnit právě teorií daňové iluze. 

 

 Pokud v kapitole 4 je pojednáno o zdrojích daňové iluze a o způsobu 

vzniku iluze u jednotlivce, pak v první části kapitoly 5 je uvedeno zdůvodnění, 

které vladaře vede ke snaze implementovat do daňového systému vhodné zdroje 

daňové iluze. Předmětný důvod byl demonstrován prostřednictvím posunů křivky 

souhrnné spokojenosti s aktuálním daňovým zatížením, která byla pro účely této 

práce prvně konstruována, a to na základě silných teoretických předpokladů, tj. 

problematika struktury, kvality a kvantity poskytovaných statků financovaných 

z veřejného rozpočtu, je považována za exogenní veličinu, jednotlivci jsou 

objektivně schopni stanovit individuální psychologickou hranicí zdanění68, k aktu 

placení daně nedochází průběžně, nýbrž jednou ročně, absolutní kumulativní 

četnost jedinců dle jejich míry vzdoru a akceptace s aktuálním daňovým zatížením 

je vyjádřena za pomocí lineární křivky apod. Tyto předpoklady však nesnižují 

vypovídací schopnost dílčích závěrů. 

                                                   
68 Křivku souhrnné spokojenosti s daňovým zatížením je možné konstruovat i pro subjektivně 
odhadnutou výši psychologické hranice zdanění, nicméně zde by již bylo vhodné zkoumat vliv 
výdajů i zdanění na celkovou souhrnnou spokojenost s veřejným rozpočtem. 
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 Pokud primárním cílem vladaře je udržet si moc (vládnout) a současně 

zachovat či lépe navyšovat podíl na důchodech daňových subjektů 

prostřednictvím institutu zdanění, pak je také nutné daňový systém vytvořit a 

zorganizovat tak, aby co nejmenší skupina obyvatel vůči tomuto systému účinně 

brojila. Jedním ze tří nástrojů vhodných k dosažení cíle vladaře je právě i v 

praktickém využívání teorie daňové iluze. Vladař bude podporovat takové změny 

v daňovém systému, které napomáhají jedincům snižovat jejich představu o 

skutečné výši jimi zaplacených daní, tj. vytvářením prostoru pro legální 

minimalizaci daňové povinnosti, využívání méně dotěrných daní jako je příkladně 

daň z přidané hodnoty, přenesení povinností z poplatníka na plátce daně apod. 

Tyto změny pak způsobují, že ve společnosti dochází ke snižování míry vzdoru a 

zvyšování míry akceptace s aktuálním daňovým zatížením, tzn. nastává zvýšení 

celkové spokojenosti s mírou aktuálního zdanění ve společnosti. 

 V případě, že i po využití všech dostupných možností, které nabízí teorie 

daňové iluze, existují ve společnosti jedinci nespokojení s výší daňového břemene, 

a jejich vzdor může znamenat ohrožení pozice vladaře, pak bylo připuštěno, že 

vladař může vědomě tolerovat i existenci daňových úniků (tax evasion), oproti 

situaci, kdy daňového úniku se dopouští jedinec s nízkou schopností ovlivnit 

postavení vladaře. 

  

 Pokud má být daňový systém „dobrý“ nebo „optimální“, pak hlediskem 

pro posouzení předmětných atributů je v daňové teorii naplnění jednotlivých 

daňových kánonů vymezených již A. Smithem, které jsou přizpůsobeny 

současným podmínkám. Tyto dílčí daňové zásady však neposkytují jednoznačný 

návod, jak dosáhnout naplnění konkrétního požadavku v praxi, zvláště když není 

stanoveno, pro koho má být takový daňový systém optimální. Je tedy otázkou, zda 

požadavek na dodržování jednotlivých daňových kánonů je v rozporu s pohledem 

vladaře a daňového subjektu.  

 Za optimální daňový systém z pohledu vladaře je pak možno považovat 

takové uspořádání, které je výhodné pro daňové subjekty a současně vladaři 

umožňuje dosáhnout jeho cíle v daňové oblasti, a to udržovat a případně 

navyšovat podíl výše daní na celkovém důchodu jednotlivce. Pokud je platná 
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teorie hédonismu, pak jedinci vyhledávají pouze a jen slast a vyhýbají se strasti. 

Zdanění lze historicky považovat za institut, který jedincům primárně způsobuje 

strast (spotřeba daní je pak slastí, ale tohle je až sekundární projev, který je nutno 

posuzovat v daném případě odděleně). Daňové subjekty pak v souladu s touto 

filosofickou teorií budou požadovat minimalizaci této strasti, a tedy i takový 

daňový systém, který by jim co nejméně připomínal existenci nepříjemného 

institutu zdanění. Nízká míra dotěrnosti (viditelnosti) jednotlivých daní je jeden 

z ústředních požadavků teorie daňové iluze. Celkově však s ostatními zdroji 

daňové iluze působí na celkovou „neviditelnost“ institutu zdanění ve společnosti. 

Poněvadž však není možné zcela naplnit takovýto požadavek, pak je nutné 

daňovým subjektům umožnit, aby i v systému zdanění byly určité pozitivní prvky 

(např. „společenské“ zdůvodnění podoby osobní důchodové daně dle požadavků 

na spravedlnost ve zdanění). 

 Pokud je požadavek na celkovou neviditelnost zdanění naplňován i v praxi, 

pak vladař bude příkladně preferovat následující skutečnosti, které jsou blíže 

vysvětleny výše v textu. 

 

• Představa naplnění spravedlnosti ve zdanění, ať již vznikne přirozeným či 

umělým způsobem, je využívána pro zdůvodnění určitých změn 

v daňovém systému (tj. proč je spravedlivé mít proporcionální sazbu daně 

u osobní důchodové daně apod.). 

• Je žádoucí podporovat pozitivní myšlenku (či přesněji iluzi) u voličů, že 

díky dílčím rozhodnutím v daňové oblasti nastane nárůst jejich reálných 

příjmů. 

• Vladař bude podporovat erozi daňových norem, tj. zavádění různých 

osvobození, slev, vynětí, výjimek u jednotlivých daní, a to zejména tam, 

kde není možné přenést povinnost přiznat a zaplatit daň z poplatníka na 

plátce daně. 

• Maximalizace daňových výnosů, pokud je potenciálně spojena se ztrátou 

pozice vladaře, je nežádoucí. 

• Vladař bude apelovat na minimalizaci vyvolaných administrativních 

nákladů na straně daňových subjektů, a to i na úkor správních nákladů 
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správce daně, neboli snaha ulehčovat daňovým subjektům plnění jejich 

daňových povinností. 

• V zájmu vladaře není početně, kvalifikačně a materiálně silná daňová 

správa, neboť její působnost by znamenala nežádoucí zvýšený tlak na 

daňové subjekty. 

 

Návod k použití konkrétních zdrojů daňové iluze, které způsobují vznik 

daňové iluze, tak může vladař nalézt zejména v daňové teorii – problematika 

spravedlnosti ve zdaňování, aplikace zásady administrativní jednoduchosti, 

neznalost daňové incidence, požadavek na minimalizaci nadměrného daňového 

břemene69, využití odvozených funkcí daní pro zdůvodnění konkrétních úkonů 

vladaře, výhodnost daní ze spotřeby, „ekologizace“ daňových systémů apod.  

V každém soudobém existujícím daňovém systému se tak vyskytují zdroje 

daňové iluze. Potenciální požadavek dle Fasora (2009a) na zavedení pátého 

daňového kánonu zásady minimalizace daňové iluze, který by vedl k odstranění 

maximálního počtu zdrojů daňové iluze, byl vyhodnocen z pohledu daňové teorie 

i praxe jako nereálný. 

 

Existují dva základní názory na fiskální iluzi: první většinový názor 

poukazuje, že fiskální iluze je skutečným nebezpečným fenoménem, který může 

mít vliv na ekonomické a jiné ukazatele (viz neefektivita veřejných financí), 

druhý menšinový názor naopak tvrdí, že fiskální iluze není významným jevem70. 

 Předně je nutné uvést, že v rámci této práce význam fiskální a zejména 

daňové iluze na rozhodování jedinců není zpochybňován, nicméně působení iluze 

je nutné posuzovat nikoliv jen prostřednictvím ekonomických měřítek. Příkladně 

v rámci klasifikace fiskálních iluzí bylo přistoupeno k jejich  členění na pozitivní 

a negativní s tím, že vladař až na výjimky využívá iluze pozitivní. Jako příklad 

                                                   
69  Požadavek na minimalizaci nadměrného daňového břemena znamená, že je „pro daňový systém 

dobré, aby byl konstruován s co největším počtem malých daní, které přinášejí malé nadměrné 

daňové břemeno“ (Široký 2003: 96). Tento požadavek je tak v souladu s tezí o vlivu roztříštěnosti 
daňového systému na viditelnost daňového zatížení. 
70  Teorie fiskální iluze jako celek je zpochybňována dvěma způsoby: Jedna skupina autorů 
poukazuje na empiricky robustní racionalitu jedinců - např. D. A. Wittman v Gregor (2005), druhá 
skupina předkládá vlastní teorii – např. „political interest theory“ v Levinson (2004),  Chang 
(2008). 
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negativní daňové iluze byla uvedena situace spojená s vnímáním progresivního 

zdanění u vysoce příjmových poplatníků, kdy pozitivní daňová iluze naopak 

nastává u méně příjmových jedinců. Případné odstranění tohoto zdroje 

z daňového systému podporujícího pozitivní iluzi, může ve společnosti způsobit 

snížení sociálního smíru (soudržnosti) a tedy zvýšit nežádoucí napětí mezi 

jednotlivými sociálními vrstvami obyvatelstva. 

Lidská společnost je značně různorodá. Vyskytují se v ní lidé, kteří jsou 

vůči ekonomickým problémům (stav veřejných financí apod.) přirozeně neznalí, 

ale také existuje pravděpodobně rozsáhlá skupina jedinců, která dospěla do stavu 

racionálního nezájmu. Funkční pozitivní fiskální iluze způsobuje, že jedinci 

příkladně nevnímají reálnou výši vlastního daňového zatížení, neprojevují zájem o 

získání všech informací o financování různých druhů veřejných programů apod., 

neboť tato racionální neznalost jim umožňuje zůstat v jejich racionálním nezájmu. 

Nicméně je otázkou, zda právě předmětný nezájem neumožňuje jedincům lépe 

dosahovat dle Mlčoch (2005) vyšších hodnot subjektivního vnímání vlastního 

štěstí71 - příkladně zavedení povinnosti podávat měsíční daňové přiznání, které by 

mohlo zvýšit míru viditelnosti osobní důchodové daně, by v konečném důsledku 

mohlo být jedincem vnímáno negativně (čas spojený s vyplněním a podáním 

daňového přiznání může být příkladně věnován rodinným příslušníkům), a tedy i 

vladař, který by odstranil tento zdroj daňové iluze, by mohl být hodnocen 

negativně. Teorie daňové iluze aplikovaná v praxi tak v konečném důsledku může 

napomoci jedincům dosáhnout právě vyšších hodnot subjektivního vnímání štěstí, 

za předpokladu, že zdroje daňové iluze nepůsobí významným způsobem 

negativně na daný hospodářský systém. 

 

. 

  
 
 
 
 
 
 
                                                   
71  Jedinci, kteří se aktivně a dobrovolně zapojují do veřejného politického života (příkladně 
zastupitelé obce apod.)  nepatří do skupiny  jedinců pohybujících se v racionálním nezájmu. 
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6 Závěr 
 

 Anglický král Jiří v roce 1767 zavedl daň z dovozu na čaj dodávaný do 

kolonií v Severní Americe ve výši 119 %, bez toho, aniž by američtí osadníci 

získali odpovídající - z pohledu celkového úhrnu vybraných daní - zastoupení 

v Parlamentu Spojeného království72. V roce 1773 tento stav způsobil historicky 

známé „bostonské pití čaje“, který v konečném důsledku vedl nejen ke snížení 

sazby daně na 12 %, ale také k vyhlášení nezávislosti třinácti amerických kolonií.  

Ačkoliv daň z dovozu patří do skupiny nepřímých daní, a je tedy vhodnou 

daní podporující vznik daňové iluze, američtí osadníci tento pokus o zvýšení 

aktuální míry zdanění odhalili. Realisticky je však nutné si položit otázku, kdo 

vlastně podlehl „iluzi“, neboť snaha jednorázově navýšit daňové zatížení není 

v dlouhém období udržitelné v žádném společenském zřízení, a to bez ohledu na 

to, zda daňové subjekty jsou obeznámeny s teorií daňové iluze. V daném případě 

to byl právě vladař, který nepostupoval v souladu „s nepsanými pravidly“ této 

teorie. 

Připuštění skutečnosti, že vladař i v současných demokratických 

systémech je schopen vytvářet iluzorní prostředí, vyvolalo potřebu v první části 

práce rozlišit daň jako pojem ekonomický a právní. Na základě analýzy institucí 

dle klasifikačního schématu hierarchické úrovně institucí a s ohledem na 

vymezení pojmu daň, je v práci diferencováno mezi pojmem institut a instituce 

zdanění, přičemž je poukazováno, že existence institutu zdanění je obvykle 

součástí ústavy či ústavního pořádku každého státu. Instituce zdanění tak musí být 

i v souladu s touto nejvyšší právní normou, ačkoliv je otázkou, zda současná 

podoba systému zdanění je skutečně v souladu s aktuálním normologickým 

hlediskem ve společnosti. 

V odborné literatuře zabývající se veřejnými financemi jsou často citovány 

tři základní funkce daní, tj. funkce alokační, redistribuční a stabilizační.  

Společným jmenovatelem všech tří funkcí daní má být trh, který má projevovat 

neefektivnost v alokaci zdrojů, jednotlivci nepovažují rozdělení důchodů a 

bohatství vzniklých fungováním trhu za spravedlivé a konečně                           

                                                   
72 Heslem amerických osadníků dle Gregor (2005) bylo „no taxation without representation“. 
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poslední stabilizační funkce daní má být nápomocna při zmírňování cyklických 

výkyvů ekonomiky. Uvedené funkce obvykle navozují představu, že pokud by se 

nevyskytovaly „nedokonalosti“ trhu, pak by neexistoval ani institut a následně 

instituce zdanění, která by měla předmětné nedokonalosti napomoci zmírnit či 

zcela odstranit. Tato představa byla vyhodnocena jako mylná, neboť bytí institutu 

zdanění a následně instituce zdanění není možné výhradně zdůvodňovat jen na 

základě existence „chyb“ jiné instituce, kterou je trh. Následně tak bylo 

konstatováno, že předmětné funkce daní jsou jen možným zdůvodněním 

využívání existence institutu zdanění ve společnosti, případně odůvodněním 

podoby instituce zdanění (počet daní a jejich konstrukce). Vladař má vždy 

možnost volby, zda zasáhne do chodu společnosti, a pokud se rozhodne kladně, 

pak musí zvolit vhodný nástroj, kterým může (ale nemusí) být institut zdanění. Je 

zřejmé, že institut zdanění má všechny rysy politické instituce, a tedy i 

teleologické jednání zákonodárce je zřejmé. 

V závěru první části práce byla přijata teze, že primární funkcí daní a tedy 

zdanění jako celku, je funkce fiskální, která je úzce spjata s ekonomickou 

podstatou daně. Ostatní funkce, které jsou daním obvykle přisuzovány, jsou pak 

jen odvozeninou, která napomáhá legalizovat daňové břímě uvalené na voliče.  

Navodit v divákovi dokonalou iluzi o věrohodnosti barev či tvarů je 

v oblasti umění považováno za žádoucí. Iluze působící v ekonomii či přesněji 

v oblasti fiskální politiky již z pohledu nezávislého pozorovatele takový pozitivní 

přístup k jejich tvorbě mít nemusí. Samozřejmě i zde existují dvě strany, kdy 

jedna strana se účelově snaží vytvořit takový stav, aby druhá strana některé 

skutečnosti týkající se rozhodnutí v oblasti fiskální politiky vnímala a 

vyhodnocovala v souladu s přáním první strany.  

Pojem iluze je pro účely této práce vyložen jako takový stav, kdy jedinec 

(volič, daňový subjekt) z  důvodů psychologických či psychologicko-

ekonomických systematicky chybně vyhodnocuje vytvořené výsledky (zdroje 

iluze) jiných jedinců či skupinou jedinců, což může (vznik iluze) ovlivnit jeho 

rozhodování a následně i ekonomické chování. 

Vladař cíleně vytváří určité zdroje fiskální iluze, které mohou podpořit 

vznik iluze ve voliči. Existují dvě možná vysvětlení vzniku iluze u jednotlivce. 
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První a také primární důvod - psychologické zdůvodnění vzniku fiskální iluze - 

lze nalézt v psychologii člověka a v jeho způsobu rozhodování. Druhý důvod -  

psychologicko – ekonomické zdůvodnění vzniku fiskální iluze - taktéž vychází ze 

způsobu rozhodování jednotlivce, avšak toto rozhodování již ovlivňují i 

ekonomické faktory.   Rozdíl mezi oběma důvody je zejména ve faktu, že některé 

formy fiskální iluze lze vysvětlit pouze za pomocí pojmů, které jsou vlastní 

psychologii člověka  jako je příkladně projekce, abstrakce či heurestika. V rámci 

rozhodování však jedinec často naráží na oblast, která je předmětem zkoumání  

tzv. ekonomie informací, a tedy musí zvažovat náklady spojené se získáním určité 

informace, aby mohl uskutečnit rozhodnutí. Psychologické a následně pak 

psychologicko – ekonomické zdůvodnění působení fiskální iluze lze zejména 

nalézt v pojmech jako je omezená racionalita, mentální účetnictví, prospektová 

teorie a  racionální neznalost.   

Jeden ze základních axiomů ekonomie je racionálně jednající jedinec. 

Díky působení iluze jedinec chybně vyhodnocuje přijaté informace, a tedy 

vyvstala otázka, zda rozhodnutí a následné chování jedince lze nezávislým 

pozorovatelem vyhodnotit jako racionální. V této věci je pak konstatováno, že 

jedinec, který podlehl iluzi, se v čase chová konzistentně, tj. má tendenci ve stejné 

situaci se rozhodnout stejným způsobem. Nezávislý pozorovatel je tak schopen 

v průměru předvídat způsob chování (rozhodování) jedinců.  

 

K naplnění dílčího cíle práce bylo následně přistoupeno k vymezení 

jednotlivých druhů fiskální iluze, a to na tři základní druhy: daňová iluze, 

výdajová iluze a ostatní iluze. Výdajová iluze byla dále rozčleněna na dotační 

(efekt mucholapky) a dluhovou iluzi. Ostatní iluze má taktéž dvě formy, a to 

nájemníkovu a institucionální iluzi. Výdajová a ostatní iluze byla stručně 

charakterizována z pohledu potenciálních zdrojů, které mohou konkrétní iluzi 

vyvolat, a dále jsou prezentovány vybrané výsledky zahraničních studií. 

S výjimkou nájemníkovy iluze, byla jednoznačně potvrzena přítomnost 

předmětných iluzí (např. vztah mezi dotacemi a zvyšováním veřejných výdajů ve 

smyslu efektu mucholapky je nezpochybnitelný) na příjmové nebo výdajové 

straně veřejného rozpočtu. 
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Za dva zásadní zdroje vhodné k vytváření daňové iluze lze považovat 

důchodovou elasticitu daňových příjmů a složitost daňového systému. 

Důchodová elasticita daňových příjmů, neboli vlastnost konkrétních daní 

působit jako automatický stabilizátor, ukrývá dva možné zdroje daňové a 

výdajové iluze. První zdroj daňové iluze spočívá v tom, že vhodně nastavený 

daňový systém odjímá stále větší podíl z dosažených důchodů jednotlivých 

daňových subjektů, a tím dochází k růstu daňového zatížení bez toho, aniž by 

musela být zavedena nová daň a nebo pozměněna stávající daň. Psychologické 

zdůvodnění vzniku iluze lze pak nalézt ve skutečnosti, že lidé zaměňují průměrné 

a mezní veličiny – tzn., že průměrná daňová zátěž se sice změní, avšak mezní 

daňové sazby zůstávají na stávající úrovni. Druhý zdroj výdajové iluze souvisí se 

skutečností, že vyšší příjmy do veřejného rozpočtu také znamenají, že ty mohou 

být politiky vynaloženy na rozšíření stávající úrovně veřejných výdajů. Daňové 

subjekty v době hospodářského růstu podléhají iluzi, a plně si neuvědomují, že 

v budoucnu, za účelem udržení stávající výše rozpočtu, bude nutné navýšit 

daňové zatížení, případně použít dluhové financování nebo snížit kvalitu či 

kvantitu poskytovaných statků. 

Složitost daňového systému, jako druhý zdroj podporující vznik daňové 

iluze, lze spatřit v roztříštěnosti daňového systému, ve viditelnosti jednotlivých 

daní a prostoru pro legální minimalizaci daňové povinnosti.  

Roztříštěnost daňového systému, nebo-li míra do jaké jsou celkové daňové 

příjmy rozptýleny mezi více různých daní, je možné považovat za zásadní 

determinantu složitosti daňového systému. Je zde vycházeno z teze, že existence 

více daní znamená větší rozptyl informací o celkových platbách daní. Možné 

zdůvodnění vzniku iluze je založeno na psychologicko-ekonomických základech 

daňového poplatníka, neboť ten v rámci vnímání informací z okolí používá  tzv. 

abstrakci. Abstrakce pak způsobuje, že si jedinec uvědomuje jen některé 

informace, zatímco ostatní informace jsou přirozeně nebo racionálně ignorovány. 

Daňový poplatník, díky konstrukci daňového systému s velkým počtem daní, 

nemá možnost vnímat celkové daňové zatížení, nýbrž v úvahu bere pouze 

podmnožinu jednotlivě placených daní. 
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Viditelnost jednotlivých daní lze vyjádřit pomyslnou „mírou dotěrnosti“, 

která úzce souvisí s nastavením parametrů konkrétních daní. Zjednodušeně  platí, 

že čím méně je daň dotěrnější, tím méně je pro daňový subjekt viditelná, a ten 

není následně schopen stanovit či odhadnout hodnotu  vlastní daňové povinnosti. 

Mezi vhodné zdroje daňové iluze pak patří:  (1) mezičasový nesoulad v platbě 

daní, (2) daňová povinnost je vázaná na časová období anebo události, které se 

jeví poplatníkovi jako příznivé, (3) používání různých pojmů jako je poplatek či 

pojištění pro platby naplňující ekonomické a právní vymezení pojmu daň,             

(4) využívání posunů ve veřejném postoji ke společenským otázkám (obezita, 

ekologie apod.) za účelem uložení nových daní či zvýšení stávajících daní a              

(5) neznalost daňové incidence.  

Vladař může záměrně vytvářet prostor pro tzv. efektivní daňovou 

optimalizaci, která představuje legální metody vedoucí k minimalizaci daňové 

povinnosti daňových subjektů prostřednictvím různých standardních a 

nestandardních odpočtů, osvobození, vynětí z předmětu daně, volba způsobu 

zdanění apod. Nárůst rozličných výjimek sice způsobuje postupnou erozi 

daňových předpisů, která však vyvolává v daňovém subjektu pozitivní pocit 

zapříčiněný tím, že vladaře „doběhl“, neboť přizná nižší výši daně oproti stavu,        

ve kterém by nevyužil nabízené legální možnosti. Zdůvodnění tohoto pocitu u 

jednotlivce, a tedy způsob vzniku iluze, je pak možné hledat v mentálním 

účetnictví jednotlivce. 

Ze zahraničních expertních výzkumů realizovaných ve Velké Británii 

vyplývá, v souladu s teorií daňové iluze, že britští respondenti mylně vnímají 

dopad osobní důchodové daně a daně z přidané hodnoty na jejich důchody. 

Rovněž tak i v rámci rozsáhlého výzkumu ve Švédsku bylo zjištěno, že daňové 

subjekty mají skutečně tendenci podceňovat výši vlastní daňové povinnosti a 

nemají úplné povědomí o daňové incidenci. 

V případě výzkumů využívajících matematicko-statistické metody, 

uskutečněných zejména v anglofonních zemích, Portugalsku a Německu, bylo 

v případě složitosti daňového systému, měřeného prostřednictvím Herfindahl-

Hirschmanova indexu nebo poměru přímých a nepřímých daní v daňové soustavě, 

jednoznačně potvrzen pozitivní a statisticky významný vliv složitosti daňového 
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systému na nárůst veřejných výdajů. U důchodové elasticity veřejných příjmů 

však závěry jednoznačné nejsou, kdy tato skutečnost je vysvětlována zejména 

způsoby měření předmětné elasticity. 

Důvod, který vladaře vede ke snaze implementovat do daňového systému 

vhodné zdroje daňové iluze, byl ve třetí části práce demonstrován prostřednictvím 

posunů křivky souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým 

zatížením, která byla prvně konstruována pro účely této práce. Rozhodující 

determinantou je rozdíl mezi individuální psychologickou hranicí zdanění a 

subjektivně vnímanou výší aktuálního daňového zatížení. Pokud je předmětný 

rozdíl kladný nebo roven hodnotě nula, pak jedinec dosahuje příslušné hodnoty 

míry akceptace s aktuálním daňovým zatížením. V případě záporného rozdílu se 

pak jedná o míru vzdoru, která se projevuje aktivním odporem jedince vůči 

aktuální míře zdanění, případně i k samotnému vladaři. 

Pokud primárním cílem každého vladaře je udržet si moc a současně 

zachovat či lépe navyšovat podíl na důchodech jednotlivců prostřednictvím 

institutu zdanění, pak je také nutné daňový systém vytvořit a zorganizovat tak, 

aby co nejmenší skupina obyvatel vůči tomuto systému účinně brojila. Jedním ze 

tří nástrojů vhodných k dosažení cíle vladaře je i využívání znalosti teorie daňové 

iluze v praxi. Vladař tak bude podporovat takové změny v daňovém systému, 

které napomáhají jedincům snižovat jejich představu o skutečné výši jimi 

zaplacených daní. Ve společností pak dochází ke snižování míry vzdoru a 

zvyšování míry akceptace s aktuálním daňovým zatížením, tzn. nastává zvýšení 

celkové spokojenosti s mírou zdanění ve společnosti, která umožňuje vladaři 

dosáhnout jeho individuálních cílů. 

 Pakliže byly využity všechny možnosti, které „nabízí“ teorie daňové iluze, 

avšak ve společnosti stále existují jedinci nespokojení s výší daňového břemene, a 

jejich vzdor může znamenat ohrožení pozice vladaře, pak bylo připuštěno, že 

vladař může tolerovat i existenci daňových úniků, oproti situaci, kdy daňového 

úniku se dopouští jedinec s nízkou schopností ovlivnit postavení vladaře. 

 

 V daňové teorii se předpokládá, že pokud má být daňový systém 

„dobrý“ nebo „optimální“, pak hlediskem pro posouzení předmětných atributů je 
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naplnění jednotlivých teoretických daňových kánonů. Z pohledu vladaře lze za 

optimální daňový systém považovat takový systém, který je výhodný i pro daňové 

subjekty. Pokud je platná teorie hédonismu, pak daňové subjekty budou 

vyžadovat takový systém, který by jim co nejméně připomínal existenci 

„strastiplného“ zdanění. Takováto organizace daňového systému je pak i 

v souladu s teorií daňové iluze.  

Návod k použití konkrétních zdrojů daňové iluze, které způsobují vznik 

daňové iluze, může vladař nalézt zejména v daňové teorii – viz problematika 

spravedlnosti ve zdaňování, aplikace zásady administrativní jednoduchosti, 

neznalost daňové incidence apod.  

 V závěru teoreticko-aplikační části je pak poukázáno na skutečnost, že 

uplatňování teorie daňové iluze nepomůže vladaři automaticky dosáhnout 

teoretického vrcholu Lafferovy křivky. Rovněž tak není možné daňovou iluzi 

považovat za primární zdroj neefektivnosti veřejných financí. 

 V rámci této práce nebyl a ani nemohl být zcela vyčerpán potenciál, který 

problematika fiskální iluze nabízí, zvláště když v České republice bylo toto téma 

doposud opomíjeno. Proto je v této oblasti možné se dále věnovat jak teoretickým 

východiskům tak i praktickému zkoumání dílčích druhů a forem fiskální iluze 

v podmínkách České republiky (příkladně u daňové iluze lze doporučit realizaci 

výzkumu, nejlépe expertní metodou, s cílem zjistit  povědomí o dílčím i celkovém 

daňovém zatížení zaměstnance s průměrným měsíčním příjmem). 
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Seznam zkratek 
 
 
HDP - hrubý domácí produkt 
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   Zdroj: Vlastní zpracování. 

Otočeno o 90˚ ve směru hodinových ručiček a spojeno v bodě maxn. 



 

Příloha č. 2 - Nepřímé daně v daňové soustavě České republiky  
 
 

 
 
 
Pozn.: Energetické daně byly začleněny do daňové soustavy k 1. lednu 2008. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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