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Anotace 

Doktorská dizertační práce se věnuje problematice korporátního zdanění ve vztahu 

k ekonomickému růstu. Cílem doktorské dizertační práce je zhodnotit vliv zdanění korporací 

na ekonomický růst v zemích OECD za pomoci vícero aproximací korporátního zdanění. 

Míra korporátního zdanění je zde aproximovaná pomocí efektivních korporátních daňových 

sazeb, a to korporátní daňové kvóty, implicitních daňových sazeb z kapitálu, implicitních 

daňových sazeb z kapitálových příjmů korporací a mezních efektivních a průměrných 

daňových sazeb zjištěných na základě metody dopředného mikropohledu a pomocí 

alternativního ukazatele World Tax Index. Vztah mezi zdaněním a ekonomickým růstem je 

testován pomocí zevšeobecněné metody momentů za využití panelových dat v dynamickém 

pojetí. V případě všech šesti zvolených aproximátorů korporátního zdanění byl odhadnut 

negativní vliv na ekonomický růst, který byl determinován jako signifikantní, mimo 

implicitních daňových sazeb z kapitálu. Pro podporu ekonomického růstu je vhodné snížení 

osobních důchodových daní, při stávající nebo snížené úrovni korporátního zdanění. Úprava 

korporátního zdanění by měla být realizována, s ohledem na stanovené cíle tvůrců 

hospodářské politiky. Daňová zátěž by měla být přenesena na daně nepřímé případně daně 

majetkové, zejména pro zajištění dodatečného příjmu veřejných rozpočtů. Také je vhodné 

zefektivnit výběr a zjednodušit legislativu korporátních daní. 

 

Klíčová slova: korporátní zdanění, ekonomický růst, růstové modely, dynamický panel, 

efektivní zdanění,  
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This doctoral dissertation thesis deals with issues of corporate taxation in relation with 

economic growth. Its objective is to quantify and analyse the impact of corporate taxation on 

economic growth using of OECD countries. The corporate tax rate is approximated by 

effective corporate tax rates such as corporate tax quota, implicit tax rates on capital, implicit 

tax rates on capital income of corporations, marginal effective and average tax rates as 

determined by micro-forward looking approach and the alternative approach World Tax 

Index. The relation of taxation and economic growth is tested using an econometric 

generalised method of moments and panel data in dynamic concept. The model has shown 

a negative impact on economic growth for all six of the selected corporate tax approximators 

under the assumed significant level, except implicit tax rate of capital income. The thesis 

concludes that in order to promote an increase in economic growth, it is advisable to reduce 

the personal income tax and maintain the existing, or reduce, corporate taxation. The 

adjustment of corporate taxation should be made in the light of the objectives of the economic 

policy makers. Furthermore, it is advisable to simplify the corporate tax legislation, and 

streamline the state’s tax collection ability. Finally, it is concluded that the tax burden should 

be passed on to indirect taxes or property taxes for additional public budget revenues.  
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1  Úvod 

Vývoj světové ekonomiky v posledním desetiletí zaznamenal prudký růst a následný 

propad způsobený celosvětovou ekonomickou, resp. finanční krizí, s jejímiž následky se musí 

tvůrci hospodářské politiky vypořádávat dodnes. V současnosti tak jednotlivé státy čelí 

především dluhovým problémům veřejných rozpočtů způsobených jednak neuvážlivou 

fiskální politikou, předlužeností soukromého sektoru či zpomalením nebo poklesem 

ekonomické aktivity. Vlády jednotlivých zemí optimalizují své nástroje za účelem efektivní 

alokace prostředků a odstranění následků krize potažmo předluženosti, avšak ne vždy jsou 

jejich pokusy zdařilé. Jako fundamentální cíl hospodářské politiky si přitom stanovují 

především společenský blahobyt, přičemž ekonomický růst je jeho nedílnou součástí. 

Vyvstává zde tedy hned několik otázek, které je nutné co nejrychleji a nejlépe řešit. Zásadní 

polemika v této oblasti je, jak nastavit fiskální systém tak, aby byl podpořen ekonomický růst 

a zároveň byla dodržena rozpočtová kázeň s aspektem na zmírňování rozpočtových deficitů. 

Existence veřejného sektoru bezprostředně podmiňuje potřebu daňového výběru, 

přičemž otázka optimální míry zdanění a skladby daňového mixu zůstává na individuálních 

potřebách každého státu. Konsolidace veřejných rozpočtů je realizována především na straně 

příjmové, resp. prostřednictvím politiky daňové, a to zejména v důsledku existence vysokého 

podílu mandatorních výdajů na celkových výdajích státu, což omezuje realizování aktivní 

výdajové hospodářské politiky. Nastavení optimální míry zdanění se tedy jeví jako nezbytné, 

resp. nevyhnutelné. Výše uvedené musí být však realizováno s aspektem na dynamickou 

povahu ekonomiky. Daně musí být tedy nastaveny tak, aby vlády plnily své cíle bez vytváření 

ekonomických deformací s ohledem na horizont daňové politiky. Správně nastavený daňový 

systém může tedy vést k optimální alokaci zdrojů a ke zvýšení ekonomického růstu.  

V současnosti je kapitál vysoce mobilním faktorem, a proto je racionální umístit jej 

do země, která svým daňovým systémem přinese nejvyšší užitek. Vyvstává tedy potřeba 

pečlivě zvážit jednotlivé systémy zdanění, které jsou většinou složitě implementovány 

v legislativách jednotlivých států. Korporátní zdanění ovlivňuje jak samotný zisk, tak také 

jeho rozdělení. Kapitál, resp. fyzický kapitál, je přitom elementární zdroj ekonomického růstu 

a zdanění korporací může mít bezprostřední vliv jak na samotnou akumulaci kapitálu, tak 

na ekonomický růst. Johansson a kol. (2008) ve své práci došli k závěru, že pro hospodářský 

růst je nejškodlivější zdanění korporací, následováno zdaněním příjmů a spotřebními daněmi.  

Z globálního hlediska přináší možnost adekvátní mezinárodní komparace daňových 

systémů podklady pro další ekonomické analýzy, přičemž rozhodnutí o užití vhodných 
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daňových sazeb může být nosné v následných analýzách. Možnost srovnávání daňových 

systémů v rámci různých implementací bezesporu přináší pohled na celkový daňový systém, 

a to nejen ve smyslu korporací. Daňový systém, tedy i systém zdanění korporací, je také 

součástí hospodářské politiky státu a volba správného ukazatele daňového zatížení umožní 

adekvátní zhodnocení ekonomického prostředí země. Daňová politika je napříč jednotlivými 

státy odlišná, což činí její komparaci problematickou. Komparace daňových systémů 

je důležitá pro ekonomické činitele, jelikož daně mají vliv na jejich rozhodování. Jednotlivé 

instituce se proto pomocí různých ukazatelů daňového zatížení snaží objektivně změřit 

daňovou zátěž. Mezi elementární možnosti měření daňového zatížení patří statutární daňové 

sazby, ty se však jeví jako zcela nevhodné, jelikož neodráží složitost a různorodost 

jednotlivých prvků tvořících základ daně. Ekonomická obec proto přišla se sestavením 

ukazatelů daňového zatížení korporací v tzv. efektivní podobě. Obecně jsou využívány tři 

metody měření efektivního daňového zatížení korporací, a to metoda zpětného makropohledu, 

metoda zpětného mikropohledu a metoda dopředného mikropohledu, přičemž 

se v současnosti uplatňují také alternativní možnosti determinace daňového zatížení pomocí 

World Tax Index. Každý z těchto ukazatelů má své výhody a omezení. Sestavování 

efektivních daňových sazeb je důležité z různých důvodů. Srovnání efektivní daňové sazby 

a zákonné statutární daňové sazby dává představu o rozsahu daňových pobídek. Komparace 

efektivních daňových sazeb vyhodnocených pro různé země poskytuje údaje o odlišnostech 

daňových úprav při zdanění korporací se stejnými vlastnostmi. Tyto údaje mohou indikovat, 

zda je či není velký rozptyl v zákonných statutárních daňových sazbách, kdy například malý 

rozdíl v zákonném zdanění může skrývat velké rozdíly v efektivních daňových sazbách.  

Dalším významným aspektem, který je často v pracích zabývajících se zdaněním 

a ekonomickým růstem opomíjen, je skutečnost, že daňový systém funguje jako ucelený 

proces zahrnující nejen veškerou příjmovou stranu, resp. všechny typy zdanění, ale také 

výdajovou stranu, jenž představuje zdroje pro realizaci fiskální politiky. Zdanění je tedy 

potřebné vnímat v širším kontextu a jako komplexní systém, který funguje ve vzájemné 

synergii.  

Doposud zveřejněné práce (viz subkapitola 4.4) zkoumají roli jednotlivých daní 

či vládních výdajů ve vztahu k ekonomickému růstu separátně, proto je v předkládané 

dizertační práci přínosné právě zachycení všech aspektů zdanění. Neméně důležitou předností 

předkládané práce je také zohlednění ekonomických vazeb jako dynamických procesů. 

Většinu ekonomických vztahů představují dynamické procesy, přičemž statické zachycení 

těchto vazeb by bylo poněkud vágní. Díky rozvoji vědecké disciplíny ekonometrie je možné 
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zachycovat tyto vazby právě pomocí panelových dat v dynamickém pojetí, což prozatím 

nebylo příliš využito v již zveřejněných studiích. Předkládaná práce se dále zabývá otázkou 

vhodnosti použitých aproximátorů zdanění a jejich následnou implementaci do ekonomických 

modelů, přičemž doposud zveřejněné studie hojně využívají především aproximace pomocí 

daňové kvóty, což může být s ohledem na její konstrukční nedostatky poněkud problematické 

(blíže kapitola 5).  

Souhrnem lze tedy konstatovat, že zájem o tuto problematiku je aktuální 

a opodstatněný, přičemž stěžejní přínos předkládané doktorské dizertační práce lze shledat 

především v zohlednění všech přístupů možnosti aproximace korporátního zdanění včetně 

detailního zhodnocení jejich výhod a nevýhod a zejména v zohlednění existence zdanění jako 

komplexního systému, který existuje ve vzájemné synergii. Propojení těchto výše zmíněných 

skutečností přináší zcela nový přístup ke zkoumané problematice. 
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2 Cíle, metody a struktura dizertační práce 

Předmětem této kapitoly je vymezit cíle a hypotézy práce, přičemž opodstatněnost 

zkoumané problematiky byla vymezena v úvodu předkládané práce. V neposlední řadě jsou 

zde také vymezeny metody, které jsou využity k dosažení stanovených cílů. Záměrem této 

kapitoly je také představit strukturu doktorské dizertační práce. 

2.1 Cíle a metody dizertační práce 

Cílem doktorské dizertační práce je zhodnotit vliv zdanění korporací na ekonomický 

růst v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) za pomoci 

vícero aproximací korporátního zdanění. Tomuto cíli dizertační práce je podřízeno několik 

dílčích cílů, které vedou k naplnění výše uvedeného cíle hlavního.  

Prvním dílčím cílem práce je vymezení jednotlivých kanálů zdanění, které ovlivňují 

dané růstové faktory a také integrace zdanění v rámci růstových modelů. Naplnění tohoto cíle 

umožní teoreticky podložit podstatu hlavního cíle. V rámci tohoto dílčího cíle je také shrnut 

současný stav poznání, čímž je umožněna integrace zdanění do růstových teorií.   

Míra zdanění je v předkládané práci aproximována pomocí několika způsobů hodnocení 

daňového zatížení. Jsou zde zvoleny nejen elementární metody hodnocení daňového zatížení, 

a to daňová kvóta a implicitní daňové sazby, zjištěné pomoci metody zpětného makropohledu, 

ale také vymezení daňového zatížení pomocí dalších efektivních způsobů měření daňového 

zatížení, v rámci metody dopředného mikropohledu, zpětného mikropohledu a alternativní 

možnost měření daňového zatížení, která hodnotí jak měkká, tak tvrdá data, a to pomocí 

World Tax Indexu. Následným dílčím cílem předkládané dizertační práce je tedy zhodnotit 

metody aproximace korporátního daňového zatížení, čímž bude možné následné rozhodnutí 

o užití vhodných aproximátorů v dílčí empirické části práce, což může být pro předkládanou 

práci nosné.  

Poslední dílčí cíl, který bezprostředně navazuje na cíl hlavní, je na základě výsledků 

získaných v empirické části práce zhodnotit situaci ve sledovaných zemích OECD a stanovit 

případná exaktní doporučení a směřování pro tvůrce daňové, resp. hospodářské politiky, 

bezesporu v kontextu současné ekonomické situace. Součástí tohoto dílčího cíle je také 

komparace současného stavu korporátního zdanění a jeho trendu ve sledovaném období.  

Výše uvedeným cílům jsou podřízeny také metody předkládané dizertační práce, 

přičemž z metodologického hlediska jsou zde využity jak kvalitativní přístupy, 

tak kvantitativní přístupy. Jedná se tedy o smíšený výzkum, přičemž Molnár a kol. (2012) 
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konstatují, že omezení výzkumu pouze v rámci jednoho přístupu nese s sebou riziko, že by 

mohlo dojít k opomenutí významných aspektů řešené problematiky.  

Mezi metody, které předkládaná práce využívá, patří metoda historická, 

resp. historicko-logická. Prorok (2012) uvádí, že tato metoda se snaží z dějin vyvozovat 

a formulovat určité závislosti na základě rozboru jednotlivých jevů, přičemž aplikace této 

metody tkví v analyzování zákonitostí od počátku jejich vzniku.  

Z logických metod se s aspektem na zaměření dizertační práce jeví jako adekvátní 

využití zejména metody dedukce, indukce a analýzy. Molnár a kol. (2012) definují metodu 

dedukce jako způsob, jak vyvodit nové poznatky z obecně platných tvrzení, přičemž je zde 

vznesen předpoklad, že jsou-li obecné předpoklady pravdivé, budou pravdivé také poznatky 

z nich vyvozené. Metoda indukce je založena na procesu vyvozování z empiricky zjištěných 

faktů a dospívání k obecným závěrům. V tomto smyslu tedy induktivní přístup práce 

shromažďuje empirickou literaturu, na jejímž základě jsou tvořeny obecné zákonitosti 

a formulovány obecné závěry. Jelikož se dizertační práce nachází v rovině ekonomické, lze 

definovat metodu induktivní jako metodu neúplnou, resp. pravděpodobnostní. V práci je dále 

užitá metoda analýzy a zejména metoda vztahové analýzy. Analýza představuje systematické 

rozkládání celku na dílčí části, což přispívá k proniknutí do podstaty analyzovaného jevu. 

Vztahová analýza se poté zaměřuje na funkční závislost jednotlivých dílčích subsystémů,  

a to jak uvnitř celků, tak ve vztahu k jejich okolí, přičemž se tyto vztahy pokouší postihnout 

a kvantifikovat (Molnár a kol., 2012). 

Dizertační práce dále využívá metodu komparativní (srovnávací), která využívá 

možnosti zkoumání a výkladu ekonomických jevů na základě stanovení jejich formální shody 

nebo rozdílů v jejich struktuře či funkci (Prorok, 2012).  

Stěžejní kvantitativní metodou práce je zevšeobecněná metoda momentů  

(GMM – Generalised Method of Moments) dle Arellana a Bonda (1991) za využití 

panelových dat v dynamickém pojetí.
1
 Jak uvádí Novák (2007), metoda zkoumání panelových 

dat může sloužit k dokonalejší analýze skrytých, nepozorovatelných či nepozorovaných, 

náhodných skutečností ve struktuře vztahů mezi jednotkami.  

V závěrečné části práce je poté využita především metoda syntézy. V rámci syntézy 

půjde tedy o sjednocení získaných poznatků z výše uvedených metod výzkumu v celkový 

                                                 
1
 Kvantitativní metoda je v rámci srozumitelnosti a pro lepší zachování posloupnosti předkládané práce blíže 

popsána v subkapitole 6.1.  
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pohled na danou problematiku, kterou dizertační práce zkoumá. Metoda syntézy zahrnuje 

nejen sjednocení získaných poznatků, ale také zařazení získaných poznatků do většího celku.  

2.2 Struktura dizertační práce 

Výše vymezeným cílům a metodám je také podřízena samostatná struktura dizertační 

práce, která se skládá z osmi kapitol včetně úvodu a závěru, přičemž druhá kapitola práce je 

zaměřena na vymezení cíle, metod a struktury práce. 

Třetí tematická kapitola se zabývá vymezením teoretických východisek daní a daňové 

politiky. Zde je pozornost věnována vymezení základních definic a pojmů z oblasti daňové 

politiky a také klasifikaci daní. Předmětem této kapitoly je také objasnit fungování daňové 

politiky a vymezit její postavení v systému hospodářské politiky státu včetně stručného 

nástinu geneze daňových teorií. Pozornost je zde věnována také jednotlivým teoretickým 

přístupům daňové politiky, jako jsou daňové systémy a daňové principy se zaměřením 

na optimální daňový systém. Závěr této subkapitoly je zaměřen na konkrétní vymezení 

postavení korporátního zdanění v kontextu daňové teorie.  

Čtvrtá kapitola doktorské dizertační práce se obsahově zaměřuje na vztah 

ekonomického růstu a zdanění. V úvodu této kapitoly jsou vymezeny exogenní a endogenní 

modely růstu s aspektem na zdanění, přičemž stěžejní v rámci růstových teorií se jeví 

především neoklasická teorie růstu, která tvoří nosný základ pro následující modifikace. 

Detailněji je zde pozornost věnována vztahu zdanění a konkrétním faktorům ovlivňujícím 

ekonomický růst. V této kapitole je zohledněn také vliv ostatních fiskálních proměnných, 

konkrétně vládních výdajů na ekonomický růst. Na tuto část navazuje moderní přístup 

implikace zdanění v rámci růstových modelů. Závěr kapitoly je věnován rešerši empirické 

literatury, která se zaměřuje právě na problematiku zdanění a ekonomického růstu 

Pátá tematická kapitola předkládané práce je zaměřena na vymezení zdanění korporací, 

resp. možné způsoby kvantitativní aproximace korporátního zdanění. Jsou zde tedy vymezeny 

tři základní přístupy, a to dle metody zpětného mikropohledu, metody zpětného 

makropohledu a metody dopředného mikropohledu. Následně jsou tyto metody vzájemně 

komparovány a vyhodnoceny dle jejich nedostatků, přičemž v závěru této kapitoly je 

objasněn také alternativní přístup měření daňového zatížení pomocí World Tax Index.  

Navazující šestá kapitola se již zabývá empirickou analýzou vlivu korporátního zdanění 

na ekonomický růst v zemích OECD. V první řadě je zde však detailněji vymezena 

problematika práce s panelovými daty, resp. zevšeobecněná metoda momentů. Poté následuje 

konkrétní formulace vlastního empirického modelu včetně postupu odhadování vlivu zdanění 
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korporací na ekonomický růst. Zde jsou také vymezeny a prodiskutovány jednotlivé užité 

datové zdroje. Před samotnou realizací vyhodnocení vlivu korporátního zdanění v rámci 

ekonomického růstu je však pozornost také věnována zmapování korporátního daňového 

zatížení v zemích OECD za pomoci základní popisné charakteristiky časových řad. Dopad 

zdanění je testován pomocí šesti aproximátorů, a tedy i šesti ekonometrických modelů.  

Pro srozumitelnost výkladu jsou kapitoly 3 – 6 vždy doplněny o dílčí shrnutí řešené 

problematiky. V rámci přehlednosti jsou veškeré výsledky a také jednotlivé návrhy 

a doporučení tvůrcům hospodářské politiky prodiskutovány v samostatné sedmé kapitole 

doktorské dizertační práce.  
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3 Teoretická východiska daní a daňové politiky 

Předmětem této kapitoly je vymezit základní definici pojmů, jako je daň a její 

klasifikace, objasnit fungování daňové politiky a vymezit její postavení v systému 

hospodářské politiky státu včetně stručného nástinu geneze daňových teorií. Pozornost je zde 

věnována také jednotlivým teoretickým aspektům daňové politiky, jako jsou daňové systémy 

a daňové principy se zaměřením na optimální daňový systém. Závěr této subkapitoly je 

zaměřen na konkrétní vymezení postavení korporátního zdanění v kontextu daňové teorie.  

3.1 Vymezení daní a daňové politiky 

Daň lze definovat jako zákonem určenou povinnou (nedobrovolnou) platbu, která je 

charakteristická svou pravidelností, nenávratností, neúčelovostí a neposkytováním 

protihodnoty za její plnění a která odčerpává část důchodu ekonomickým subjektům. Na výše 

definovaných charakteristických vlastnostech daně se shodují jednotliví ekonomové 

(Peková, 2008; Vančurová a Lachová, 2016; Široký, 2008), přičemž další možností, jak 

definovat daň je z hlediska právního resp. z pohledu finančního práva. Bekeš a kol. (2009) 

definuje daně jako povinné platby, které stanoví stát zákonem za účelem získaní příjmů pro 

úhradu celospolečenských potřeb bez poskytnutí následného protiplnění daňovým subjektům.  

Z historického hlediska je původ daní spjat se vznikem  organizovaných států, přičemž 

se zejména jednalo o standardní nástroj využívaný svrchovanou mocí zejména pro 

financování válečných potřeb panovníků.
2 

V současnosti se daně řadí mezi nástroje fiskální 

politiky a v  kontextu veřejných financí patří mezi primární zdroje příjmu státu, který tvoří 

více než 95% veškerých příjmů ve vyspělých zemích (Pavel, Ochrana, Vítek a kol., 2010). 

Stát získává finanční prostředky pro realizaci svých záměrů, přičemž ty by měly být využity 

tam, kde právě trh selhává. Primární funkcí daní je tedy zajištění fiskálních prostředků pro 

realizaci hospodářské politiky. Z makroekonomického hlediska je daň považována za fiskální 

nástroj tvůrců hospodářské politiky, který je využíván s cílem dosáhnout jednotlivých cílů 

hospodářské politiky státu.
3
 Z hlediska mikroekonomického lze daň považovat za prvek, jenž 

ovlivňuje chování ekonomických subjektů. Z podstaty fiskální politiky, resp. politiky daňové, 

která je její součástí, vyplývají další funkce, které lze charakterizovat následovně 

(Široký, 2008): 

                                                 
2
 Blíže o historii daní např. Široký (2008). 

3
 Mezi základní makroekonomické cíle lze zařadit růst hrubého domácího produktu, stabilní a nízkou mírou 

inflace, vyrovnanou platební bilancí, nízkou nezaměstnanost atd. (Kliková a Kotlán, 2013). 
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 funkce alokační – podstata této funkce je založena na principu, kdy tržní 

mechanizmy nejsou schopny zajistit efektivní alokaci zdrojů. Daně tyto 

nedostatky korigují a umisťují prostředky tam, kde jim to tržní alokace 

neumožnila. Alokační funkce tedy řeší problematiku umisťování zdrojů 

v ekonomice;  

 funkce redistribuční – tato funkce zajištuje solidárnost členů společnosti 

prostřednictvím zmírňování rozdílů v disponibilním důchodu, a to i za situace, 

kdy je důchod rozdělen efektivně na základě tržních mechanizmů, 

ale společnost jej nepovažuje za spravedlivý. Funkce tedy zajištuje přerozdělení 

části disponibilního důchodu mezi jednotlivcem a státem. Stát poté zajištuje 

přerozdělovací proces mezi jednotlivými sociálními skupinami; 

 funkce stabilizační – úzce souvisí s hospodářskou politikou státu ve smyslu 

zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice prostřednictvím ovlivňování 

agregátních národohospodářských ukazatelů. Využití této funkce je spjato 

s konkrétní prováděnou politikou v daném státu, která by měla být podmíněna 

uplatňováním principů rozpočtové kázně. Přičemž rozpočtovou kázní je zde 

myšleno vytváření finančních rezerv v době konjunktury, které lze poté využít 

v době recese.  

Z hlediska legislativních i ekonomických aspektů může být počet kritérií, dle kterých 

lze daně třídit, vskutku neomezený. Dále bude tedy vymezena klasifikace daní využívaná pro 

tuto práci, blíže o klasifikaci daní pojednává např. Široký (2008). Elementární klasifikací daní 

je klasifikace podle vazby na důchod subjektů a člení se na daně přímé, které se přímo 

vážou na důchod či majetek poplatníka, a daně nepřímé, které jsou obsažené v ceně zboží 

a služeb. Podle vazby na předmět daně se stanovuje předmět daně, na který se daná daň 

váže. Řadíme zde daně důchodové (zdaňují důchod poplatníka v peněžní i v naturální 

podobě), majetkové (uvaleny na movitý či nemovitý majetek), spotřební (zatěžují především 

spotřebu a umožňují regulaci spotřeby určitých komodit s negativními dopady). Dalším 

kritériem je klasifikace daní podle dopadu na tržní mechanismus. Zde rozlišujeme 

distorzní daně, které v sobě nesou substituční
4
 i důchodový efekt

5
, přičemž narušují chování 

                                                 
4
 Substituční efekt vede daňového poplatníka k substituci, a to podle charakteru daně: u důchodové daně 

substituce mezi současnou a budoucí spotřebou nebo mezi spotřebou a volným časem; u daně ze mzdy substituce 

mezi prací a volným časem; u spotřebních daní substituce mezi jednotlivými druhy zboží a služeb, nebo mezi 

současnou a budoucí spotřebou či mezi spotřebou a volným časem a u daní z kapitálových výnosů substituce 

mezi úsporami a spotřebou či současnou a budoucí spotřebou (Kubátová, 2015).  
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ekonomických aktérů a daně nedistorzní, které podléhají pouze důchodovému efektu, a tím 

daňový poplatník není motivován k přesunu svých aktivit. Další klasifikace umožňuje rozlišit 

daňový systém dle stupně daňových sazeb, které na poplatníka doléhají. Podle rozvržení 

sazby daně rozlišujeme progresivní daňové sazby (míra zdanění poplatníka roste s jeho 

důchodem), jednotné daňové sazby (sazba daně je pro každou výši důchodu stejná) 

a regresivní daňové sazby (s rostoucím daňovým základem procentuální sazba klesá). Další 

klasifikací významnou zejména z pohledu komparativního je klasifikace institucionální, 

resp. klasifikace, kterou vyžívají jednotlivé instituce. V rámci předkládané práce se jako 

stěžejní jeví klasifikace dle OECD (2016), která dělí daně do pěti základních kategorií 

a následných podkategorií (viz Příloha I.):  

[1000] daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů,  

[2000] příspěvky na sociální zabezpečení, 

[3000] daně z mezd a pracovních sil, 

[4000] majetkové daně, 

[5000] daně ze zboží a služeb, 

[6000] ostatní daně. 

3.1.1 Podstata daňové politiky  

Daně je potřebné vnímat jako elementární nepřímý nástroj hospodářské politiky, 

a to konkrétně politiky fiskální, resp. daňové a dále pak také v širším kontextu jako součást 

veřejných financí. Musgrave (1984) definuje veřejné finance jako složitý systém, který je 

založen na procesu tvorby veřejných příjmů a realizací veřejných výdajů. Maaytová, Pavel, 

Ochrana a kol. (2015) konstatují, že veřejné finance lze vnímat jako praktické činnosti 

a aktivity související s financováním veřejného sektoru a dále jako vědní disciplínu zabývající 

se společenskými problémy patřícími do oblasti ekonomické, resp. finanční problematiky. 

Dornbusch, Fischer a Startz (2013) uvádějí, že fiskální politika je politikou vlády, která se 

týká úrovně vládních nákupů, úrovně transferů a daňové politiky. Pavel, Ochrana, 

Vítek a kol. (2010) dodávají, že primárním cílem fiskální politiky je prostřednictvím 

veřejných rozpočtů udržovat stabilní ekonomický vývoj státu. Daňovou politiku lze definovat 

podle Širokého (2008) jako praktické využívání daňových nástrojů k ovlivňování 

                                                                                                                                                         
5
 Daň odčerpává subjektu část jeho disponibilního důchodu a to buď přímo prostřednictvím přímých daní, nebo 

nepřímo, resp. zprostředkovaně, a to díky existenci ostatních např. spotřebních daní. V kontextu se zdaněním 

jsou ceny zboží a služeb relativně vyšší, čímž poplatník hradí vyšší cenu za spotřebu a jeho disponibilní důchod 

je relativně menší.  



16 

 

ekonomických a sociálních procesů ve společnosti. Schultzová a kol. (2009) uvádí, 

že charakter i nástroje daňové politiky lze odvodit od uplatňované hospodářské politiky státu, 

které mají za cíl ovlivňovat makroekonomické i mikroekonomické procesy v ekonomice. 

Dále také uvádí, že předmětem daňové politiky je uplatňování daňových opatření s cílem 

prosazovat ekonomické, sociální a politické cíle. Aspekty daňové politiky zasahují tedy 

do širokého spektra ekonomických oblastí, jak znázorňuje následující Obr. 3.1, který 

charakterizuje cíle daňové politiky, jež jsou primárně podřízeny cílům politiky hospodářské, 

a dále směřovány tak, aby vedly k ovlivňování chování jednotlivých ekonomických subjektů.  

Obr. 3.1 Cíle daňové politiky  

Zdroj: Schultzová a kol. (2009), vlastní zpracování. 

Daně stejně jako nástroje daňové politiky lze třídit podle různých hledisek, přičemž 

nejpoužívanější třídění nástrojů je podle míry samostatného působení v ekonomice 

(Široký, 2008). Zde rozlišujeme: 

 diskreční opatření – jedná se o záměrná, jednorázová opatření zaměřená 

na realizaci aktuálních změn v ekonomice daného státu. Zpravidla se jedná 

o změnu daňových sazeb či zavedení nových daní. Tyto nástroje jsou ve své 

podstatě pružnější a operativnější na rozdíl od vestavěných stabilizátorů, avšak 

problémem, se kterým se potýkají, je časové zpoždění působení těchto 

nástrojů.
6
  

                                                 
6
 Kotlán a Machová (2014), kteří se zabývají optimálním horizontem daňové politiky, uvádějí, že daňová 

politika působí nejsilněji se zpožděním v rozmezí 2-3 let. 
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 vestavěné stabilizátory – po implementaci těchto nástrojů je jejich působení 

automatické, přičemž není potřeba dalších zásahů státu. Tyto nástroje úzce 

souvisí se stabilizační funkcí daní, jelikož jejich prostřednictvím mají být 

vyrovnávány výkyvy hospodářských cyklů. Jako vestavěný stabilizátor působí 

progresivní daňové sazby, kdy díky přesunu mezi jednotlivými daňovými 

pásmy dochází k odčerpávání peněžních prostředků v důsledku vyššího zdanění 

v době konjunktury, nebo opačným směrem v případě recese.  

Na to, do jaké míry nástroje daňové politiky využívat, existují odlišné názory. 

Jednotlivé školy ekonomického myšlení se shodují na skutečnosti, že právě existence 

veřejného sektoru, resp. daňového výběru, je nutná právě za účelem poskytování veřejných 

statků. Rozličný pohled však bývá právě na způsob uplatňování daňové politiky, a to na míru 

zdanění (kvantitativní hledisko), resp. výši a rozpětí daňových sazeb a způsob zdanění 

(kvalitativní hledisko), resp. jaké formy a druhy daní v daném systému uplatnit. Ekonomičtí 

liberálové argumentující problematikou vládních selhání se domnívají, že míra zdanění by 

měla být minimální a daně by měly být nastaveny v optimální míře tak, aby stimulovaly 

ekonomickou aktivitu země. Naopak intervencionisté preferují větší rozsah zdanění, který 

opodstatňují existencí tržních selhání. V případě tohoto přístupu je cílem daní získat fiskální 

prostředky do státního rozpočtu, které by kryly značné vládní výdaje, přičemž jsou 

považovány za stimul ekonomické aktivity s cílem vyrovnat snížené příjmy. Tyto aspekty 

však kladou také vysoké nároky na cyklickou vyrovnanost rozpočtu (Široký, 2008; 

Kubátová, 2015; Musgrave, 1984). 

Daňová politika je složitým mechanizmem, který je v současnosti ovlivňován také 

aspekty globalizující se světové ekonomiky, čímž je schopna stimulovat přirozené tržní 

prostředí jednotlivých států. V kontextu s touto skutečností si mohou jednotlivé státy 

konkurovat také v oblasti daňové. Daňová konkurence je založena na stejných mechanizmech 

jako ta tržní, resp. daňová politika jednoho státu může nepříznivě ovlivnit tržní prostředí 

ve státě jiném. Tyto mechanizmy nejúčinněji působí zejména při přesunu kapitálu mezi 

zeměmi. V mikroekonomickém prostředí to může mít pozitivní dopad na snižování daňových 

sazeb mezi státy. Jednotlivá integrační seskupení se však snaží své daňové systémy 

koordinovat a harmonizovat, čímž usilují o eliminaci konkurence daňových systémů. 

Koordinace daní a daňových politik probíhá na principu dohod a ujednání mezi 

zainteresovanými státy zejména ve smyslu zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým 

únikům. Takovéto principy využívá především OECD, přičemž dohody jsou pouze na bázi 

dobrovolnosti s cílem zjednodušení mezinárodních daňových záležitostí. Daňová 
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harmonizace je poté jakýmsi vyšším stupněm daňové koordinace a její principy jsou již 

zaimplementovány v jednotlivých legislativách zúčastněných států. Jedná se o proces 

sjednocení daňových sazeb či systémů mezi jednotlivými sáty. Jako zdárný příklad lze uvést 

daňovou harmonizaci Evropské unie, která probíhá v oblasti spotřebních daní z důvodu 

existence jednotného vnitřního trhu (Nerudová, 2008; Tanzi, 1996).  

3.2 Historické aspekty daňové teorie  

Pro komplexní pochopení fungování současných principů daňové teorie je nezbytné 

zprvu vymezit alespoň ve stručnosti přístup k daňovým teoriím z historického pohledu, 

přičemž úlohou této subkapitoly není detailní vymezení vývoje daňových teorií.
7
  

Daňové teorie se rozvíjely v rámci náboženství a filosofie již ve starověku a středověku, 

přičemž již v Bibli můžeme nalézt první zmínky o odvodech části úrody, takzvaných 

desátkách. Ve starověku byly daně chápány jako druhořadý zdroj příjmů do státní pokladny, 

přičemž tyto příjmy byly vybírány především nepravidelně a jednorázově zejména za účelem 

financování válečných potřeb. Mezi nejvýznamnější osobnosti tohoto období lze zařadit 

Aristotela, který se zabýval především otázkou daňové spravedlnosti, resp. distributivní 

spravedlnosti.
8
 Ze středověkých myslitelů stojí za zmínku především Tomáš Akvinský, 

který zastával názor, že daň je dovolená loupež a pokud je neúměrně vysoká, stává 

se hříchem. Panovník by měl zajistit spravedlivé rozprostření daně mezi všechny členy 

společnosti, přičemž daňové břemeno by mělo odpovídat budoucímu prospěchu z jimi 

financovaných potřeb (Bahounek, 1995). 

Jak uvádí Kubátová (2015), prvním uceleným konceptem ve smyslu ekonomického 

myšlení, na jehož základě byl vysvětlen princip a podstata daňových systémů, byl přístup 

francouzských fyziokratů a především anglických klasických ekonomů. Fyziokraté svou 

daňovou teorii postavili na myšlence daňového monismu, která se opírala o jejich teorii 

čistého produktu.
9
 Tezí tohoto myšlení byl návrh na zavedení jediné daně, a to pouze daně 

z pozemkové renty, protože jen ta zaručuje, aby důchody byly dostatečné na jejich další 

reprodukci. Zdaní-li se renty, bude to přímé zdanění čistého produktu, v opačném případě, 

                                                 
7
 Detailně o genezi daňových teorií pojednává např. Široký (2008) či Kubátová (2015). 

8
 Distributivní (přerozdělovací) spravedlnost je taková spravedlnost, která přihlíží k vlastnostem subjektu. 

V případě daní k platebním možnostem, resp. k berní síle občanů (Kubátová, 2015).  
9
 Teorie čistého produktu byla postavena na myšlence, že pouze zemědělství dokáže produkovat větší hodnoty, 

než samo spotřebuje, resp. čistý produkt. V rámci myšlení fyziokratů byl čistý produkt ziskem vlastníka půdy, 

resp. pozemková renta. Z toho důvodu bylo zemědělství považováno za jediný produktivní sektor přinášející 

bohatství (Holman a kol., 2001). 
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tj. v případě zdanění důchodů zemědělců, nebudou tito schopni reprodukovat kapitál, čímž 

poklesne čistý produkt a renty (Holman a kol., 2001).  

Názory klasických ekonomů jsou zejména založeny na přirozené právní teorii, v rámci 

které mají všichni jednotlivci svá přirozená práva. Klasičtí ekonomové prosazovali své 

myšlení ve smyslu hospodářského liberalismu, kde svoboda jedince je základním 

předpokladem a východiskem hospodářské teorie a politiky. Tato teze je však v rozporu 

s potřebou vybírat daně a přirozenými právy člověka. Rozpor překonává tzv. směnná teorie 

daňová
10

, která definuje daně jako protihodnotu za služby poskytované státem 

(Kubátová, 2015; Schumpeter, 1986).  

Adam Smith (2001) opodstatňoval existenci daní ve smyslu potřeby státu zajistit vnější 

obranu, vnitřní pořádek či veřejné služby. Na druhou stranu považoval vládní výdaje 

za neproduktivní, jelikož dle jeho teze je produktivní pouze práce v materiální výrobě, 

proto by úroveň vládních výdajů měla být co nejnižší. Smith (2001) je také zastáncem 

vyrovnaného státního rozpočtu pro zajištění bohatství národů. V rámci daňových teorií 

zformuloval ucelenou soustavu daňových principů, tzv. čtyři daňové kanony, které vyjadřují 

zásadu spravedlnosti, určitosti, pohodlnosti placení a efektivnosti (blíže subkapitola 3.3). 

Smith se také zabýval efektivností jednotlivých daní, resp. skutečností, kdo skutečně nese 

náklady daně a jak velké je nadměrné daňové břemeno, přičemž dochází k závěru, že nejméně 

efektivní je zdaňovat mzdy, neboť tato daň se přenáší do cen. Závěrem jeho myšlenkových 

tezí je podpora daňového pluralismu jako návodu pro hospodářskou politiku, tedy propagace 

zavedení daňového systému skládajícího se z několika typů daní.  

Podobné názory jako Adam Smith zastával další významný politický ekonom, 

a to David Ricardo. Ricardo (1821) považoval daně za „nutné zlo“, které jsou zapříčiněny 

existencí vládních výdajů a mají za následek klesající bohatství národů. Orientoval 

se především na vztah hospodářského růstu a daňového zatížení. Ricardo je také autorem 

klasické teorie daňového přesunu zabývající se daňovým přesunem a dopadem. 

Také doporučoval vyhýbat se zdanění kapitálu, protože to vede ke snižování produkce země 

a naopak doporučoval zdaňovat výhradně čistý důchod.
11

 Ve stejném období byl 

Jean Babtiste Say zastáncem teorie abstinence: „… nejlepší finanční plán je málo utrácet, 

nejlepší daň je ta, která je nejmenší“, ke které se přikláněl také David Ricardo (Široký, 2008).  

                                                 
10

 Jako prvním byla tato teorie rozvinuta Thomasem Hobbesem, který se domníval, že státní autorita je potřebná 

z důvodu zajištění míru, přičemž jeho cenou jsou právě daně (Hobbes, 1965). 
11

 Ricardo (1821) definuje čistý důchod jako výsledek výroby po odečtení výdajů.  
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Další významnou osobností v rámci daňových teorií z řad klasických ekonomů byl 

John Stuart Mill
12

, který podporoval princip rovné oběti, resp. princip platební schopnosti. 

Dle jeho teorie je spravedlivé, když všichni utrpí stejnou újmu, i když nemají stejné příjmy 

či majetek. Zastával také proporcionální zdanění důchodu, které by mělo být aplikováno 

od daného nezdanitelného minima, jelikož vyšší důchod značí usilovnější pracovní nasazení 

(Mill, 1920).  

Je bezprostředně žádoucí zmínit také jednoho z představitelů německé historické 

školy
13

, kde byly potlačeny principy klasické politické ekonomie, a to sociálního reformistu 

Adolpha Wagnera. Wagner (1958) propagoval postupné zavádění sociálních reforem 

realizovaných státem. Cílem reforem bylo umožnit státu zasahovat více do ekonomiky 

v rámci rozšíření funkcí států, tím mělo být zabráněno polarizaci ve společnosti a zajištěno 

vytvoření členité společenské struktury. Reformní program měl být realizován 

prostřednictvím daní
14

, zabezpečující především redistribuční funkci. Jak uvádí 

Široký (2008), Wagner navrhuje zavést progresivní daňové sazby a také různé daňové úlevy 

za účelem omezit především nepřímé daně.  

Poslední třetina devatenáctého století se nese v duchu marginální revoluce 

neoklasických ekonomů, přičemž toto období lze považovat za počátek soudobé ekonomie. 

Neoklasikové se snažili o nalezení rovnováhy na dokonale konkurenčním trhu za využití 

metody mezní analýzy. Začlenili také veřejný sektor do obecných pravidel ekonomického 

systému.
15

 K analýze daňového přesunu a dopadu jako první použili poptávkových 

a nabídkových křivek, resp. teorie přebytku spotřebitele a teorie přebytku výrobce, 

aby demonstrovali, jak daňové břemeno
16

 převyšuje vybranou daň. Výsledkem jejich mezní 

analýzy je, že jedinci platí daně podle prospěchu, který mají z veřejných služeb. 

(Kubátová, 2015).  

                                                 
12

 John Stuart Mill propagoval teorii tří výrobních činitelů (práce, půda, kapitál) na rozdíl od Adama Smithe 

a Davida Ricarda, kteří zastávali teorii pracovní hodnoty.  
13

 Německá historická škola se od klasické ekonomie lišila především z metodologického hlediska. Jak uvádí 

Holman a kol. (2001), německá historická škola se snažila ekonomii zkoumat na základě historicko-popisné 

metody, přičemž nepokládala ekonomické jevy za konzistentní a přikláněla se k tvrzení, že ekonomie má 

charakter evoluční měnící se s dobou. Klasičtí ekonomové se snažili nalézt univerzální platnosti, jež by platily 

pro každý stav nezávisle na historickém období.  
14

 Wagner rozlišoval tzv. generální záplatnost, vyznačující se daněmi, za které poplatníkovi nenáleží žádná 

protihodnota, a speciální záplatnost, specifickou pro daně, resp. poplatky, za které by měla být poskytnuta 

protislužba.  
15

 U klasických ekonomů je veřejný sektor považován za tu část ekonomie vykazující neproduktivní činnosti, 

které je potřeba snižovat (Kubátová, 2015).  
16

 Pojednává o něm subkapitola 3.4.1. 
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První, kdo využil mezní analýzu v daňové teorii, byl Francis Edgeworth. V rámci jeho 

práce vypracoval princip utilitárního blahobytu, který je založený na předpokladu, že mezní 

důchod má vyšší užitek pro osoby s nižším příjmem, čímž dochází k závěru, že vyrovnání 

počátečních rozdílů v příjmech za pomoci zdanění zapříčiňuje maximalizaci společenského 

blahobytu. Touto tezí položil základy progresivního zdanění (Široký, 2008). 

Dalším významným představitelem neoklasických ekonomů v oblasti daňové teorie 

je Knut Wicksell, který je zastáncem tvrzení, že spravedlnost ve zdanění předpokládá 

spravedlnost v existující distribuci bohatství a důchodů. Při existenci distribuční spravedlnosti 

je daňová spravedlnost podmíněná platbou za veřejné služby, v opačném případě je zapotřebí 

nespravedlivě nabyté důchody odčerpat zvláštním zdaněním (Kubátová, 2015).  

V neposlední řadě je nutné zmínit také Artura Cecila Pigoua, který byl zastáncem 

nejmenší úhrnné oběti. Pigou (1932) definuje cestu ke společenskému blahobytu, která 

je založena na rovnoměrnějším rozdělení důchodů skrze vyrovnání mezní oběti platby daní 

a nejmenší úhrnné oběti. V tomto případě úhrnná oběť značí progresivní zdanění, které by 

se mělo určovat na základě uspokojení občanů z veřejných služeb a zároveň sleduje také 

úroveň uspokojení zapříčiněnou existencí daní. V souvislosti s touto teorií Pigou zavedl 

pojem externalit, které definuje jako selhání trhu, resp. situaci, kdy není dosahováno 

společenského blahobytu z důvodu neefektivní alokace zdrojů ze strany trhů. V tomto případě 

je existence daní zcela opodstatněná, jelikož eliminuje nesoulad společenských a soukromých 

nákladů, resp. užitku. Pigou (1932) se také zabýval oznamovacím efektem daní, jenž má 

za následek změnu chování poplatníka ještě před zavedením daně samotné, jehož následkem 

je tzv. „oznamovací břemeno spotřebitele“ a přebytek výrobce
17

 (Kubátová, 2015;  

Holman a kol., 2001).   

Teoretické přístupy aplikované neoklasickými ekonomy začínají upadat s nástupem 

celosvětové hospodářské krize ve 30. letech 20. století. Kubátová (2015) konstatuje, 

že příčiny hluboké deprese, krachu měnového systému a obrovské nezaměstnanosti se již 

nedaly vysvětlit tradičními přístupy mikroekonomických marginalistů a „neviditelná ruka 

trhu“ selhává. V tomto období nastupuje nová éra ekonomického myšlení – keynesiánství. 

Oproti neoklasické tezi samoregulačního tržního vyrovnávání ekonomiky při plném využití 

zdrojů je tento přístup založen na myšlence, že rovnováha na trhu nastává při nižší úrovni 

produktu, přičemž výrobní faktory nejsou plně využity a zároveň existuje také 

                                                 
17

 Kubátová (2015) demonstruje tento efekt na situaci před zavedením daně z přidané hodnoty v ČR, kdy 

v roce  1992 docházelo k nárůstu cen některých druhů zboží ještě před zavedením daně.  
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nezaměstnanost. Tento nový ekonomický směr přináší zcela nový převratný pohled nejen 

na úlohu státu v ekonomice, ale především na využití fiskální politiky včetně politiky daňové.  

Autorem tohoto směru ekonomického myšlení, po němž je také pojmenováno, je britský 

ekonom John Maynard Keynes
18

. Keynes (1936) byl zastáncem ekonomických zásahů 

ze strany státu, které tak měly přispět ke stabilizaci ekonomiky. Nedobrovolnou 

nezaměstnanost a recesi Keynes (1936) opodstatňoval existencí nedostatečné efektivní 

poptávky, která je způsobena nejistotou při investičním rozhodování podnikatelů. Tento stav 

je tedy odrazem nízkého sklonu ke spotřebě a slabých podnětů k investování, resp. poptávka 

po investicích je nižší než úspory. Východiskem z této krizové situace, resp. odstranění 

přetlaku úspor nad investicemi, jsou právě státní intervence. Dominantní postavení 

v hospodářské politice v keynesiánském období proto zastává především fiskální politika 

státu, která má za úkol stimulovat agregátní poptávku, a to prostřednictvím jak příjmové, tak 

výdajové stránky státního rozpočtu. V rámci stimulace agregátní poptávky, resp. produktu, 

má monetární politika ne příliš výsadní postavení a její úlohou je především zajistit nízké 

úrokové míry, čímž by mělo docházet k zvýšení mezní efektivnosti kapitálu a poptávky 

po peněžních investicích (Kubátová, 2015; Keynes, 1936).  

V rámci fiskální politiky je Keynes (1936) zastáncem především progresivního zdanění, 

které zvyšuje sklon ke spotřebě prostřednictvím přerozdělení důchodu ve prospěch příjemců 

nižších důchodů, kteří mají vyšší sklon ke spotřebě než u důchodu vysokých. Dále je 

zastáncem teze, že progresivní zdanění společně se sociálním pojištěním tlumí výkyvy 

v efektivní poptávce soukromého sektoru, poněvadž odčerpává ze soukromého sektoru 

relativně větší podíl důchodů v době konjunktury než v krizi. Proto je také přípustný deficitní 

státní rozpočet v období krize, který pomáhá krýt náklady spojené s přímou či nepřímou 

podporou investičních činností, ačkoliv daňové výdaje převyšují daňové příjmy. Je zde tedy 

odbouraná neoklasická teze vyrovnaného státního rozpočtu a přípustné deficitní 

hospodaření
19

. Keynes také propagoval různé daňové zvýhodnění formou daňových úlev 

či rychlejšího způsobu odpisů v rámci podpory investičních aktivit. (Keynes, 1936; 

Kubátová, 2015; Holman a kol., 2001).  

Optimistický pohled na možnost stabilizace tržní ekonomiky prostřednictvím státního 

intervencionismu zastávaly i navazující keynesiánské směry, které se prosadily v období 

                                                 
18

 Mezi další významné představitele tohoto období lze zařadit např. Dennise H. Robertsona či Michala 

Kaleckého. Podrobně o tomto období pojednává např. Holman a kol. (2001). 
19

 Keynesiánci jsou zastánci vyrovnaného státního rozpočtu v rámci jednoho hospodářského cyklu. Touto 

problematikou se zabývá teorie funkčních financí, blíže např. Kubátová (2015).  
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po druhé světové válce, a to postkeynesiánství a neokeynesiánství. Jak uvádí 

Holman a kol. (2001), neokeynesiánství se snaží doplnit Keynesovu makroekonomii 

o neoklasickou mikroekonomii, přičemž po krizi keynesiánství v 70. letech 20. století se tyto 

mikroekonomické základy snaží přeformulovat nová keynesiánská makroekonomie, a to 

v rámci nedokonale konkurenčních základů a za vysvětlení nepružnosti mezd a cen. 

Neokeynesiánci pokládají za důležitý nástroj makroekonomické analýzy model IS-LM, jejž 

prvotně zkonstruoval John Hicks a dále rozpracoval Alvin Hansen či Franco Modigliani.
20

 

Model IS-LM interpretuje celkovou makroekonomickou rovnováhu, resp. vzájemnou 

rovnováhu na trhu zboží a služeb a trhu peněz, přičemž zde je demonstrována také účinnost 

fiskální politiky, konkrétně v oblasti daňové změnou složky autonomních daní a sazby 

důchodové daně. Změna fiskální politiky, její expanze nebo restrikce, vede ke změně 

národního důchodu a úrokové míry, přičemž zde musí být akceptován multiplikační, resp. 

vytěsňovací efekt. Maximální účinnost fiskální politiky je poté v případě, kdy se citlivost 

poptávky po penězích na úrokovou míru blíží nekonečnu. V opačném případě, resp. v situaci, 

kdy je citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu nulová, je také účinnost fiskální 

politiky nulová (Holman, 2010). Postkeynesiánství
21

 se snaží nalézt základ pro utváření 

hospodářské politiky za pomoci nového paradigmatu, které je postaveno na rozšíření 

Keynesovy teorie o vlastní teorii cen a rozdělování. Tento směr se tedy shoduje se základní 

myšlenkou keynesiánství a spojení s neoklasickou ekonomií spíše odmítají, přičemž primární 

je zde snaha o dynamizaci Keynesovy teorie. Dále se shodují na skutečnosti, že ekonomika 

nemá dostačující samoregulační mechanizmus, resp. požadují cílevědomé státní zásahy do 

hospodářství, přičemž tato politika má být zaměřena na dosažení plné zaměstnanosti 

za využití vhodného propojení rozpočtové, peněžní a úvěrové politiky s protiinflační 

důchodovou politikou (Holman a kol., 2001). 

Ekonomický přístup aplikovaný na myšlenkách keynesiánců se však ukázal jako 

dlouhodobě neúnosný, a to především v důsledku rostoucí inflace. Růst, který měl být 
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 Hicks (1937) reinterpretoval Keynesovu teorii efektivní poptávky pomocí modelu makroekonomické 

rovnováhy, přičemž se tento model stal známý pod názvem SI-LL, resp. dle Hansena (1953) pod názvem IS-LM. 

Modigliani (1944) dále rozšířil model o stranu nabídky, přičemž splnil podmínku o automatické obnově 

rovnováhy při plné zaměstnanosti. V modelu poté křivka SI, resp. IS představuje všechny kombinace národního 

důchodu a úrokové míry, při nichž je trh zboží v rovnováze. Křivka LL, resp. LM poté představuje veškeré 

kombinace národního důchodu a úrokové míry, při nichž je v rovnováze trh peněz, přičemž původní model je 

konstruován pro uzavřenou ekonomiku a za předpokladu fixní cenové hladiny (blíže o modelu IS-LM např. 

Holman a kol., 2001; Mach, 1995 či Holman, 2010).  
21

 Postkeynesiánství lze rozdělit na dva přístupové proudy: Italsko-cambridgeskou školu, jejímiž hlavními 

představiteli jsou J. Robinsonová, M. Kaldor a P. Sraffa, a Americkou školu, kterou zastupují např. 

S. Weintraub, či H. Minsky. 
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udržován prostřednictvím deficitního státního financování, se také zastavuje, čímž dochází 

k tzv. stagflaci. Krize tohoto přístupu je spojována především s obdobím 70. let 20. století, 

resp. obdobím ropných šoků. Do popředí se dostávají přístupy mimo hlavní ekonomický 

proud
22

 a formují tak nový směr neo-konzervativní hospodářské politiky. V souvislosti 

s daňovou problematikou je na místě zmínit především teorii strany nabídky a monetarismus.  

Společnou tezi monetarismu
23

, resp. monetaristické kontrarevoluce, je odmítání 

keynesiánství s důrazem na fungování automatických tržních mechanismů. Mezi stěžejní 

osobnosti tohoto období patří především Milton Friedman z větve chicagské školy. 

Friedman (1968) definoval koncept negativní daně
24

, který je postaven na sloučení osobních 

důchodových daní a poskytování transferů s cílem nahradit keynesiánské programy sociální 

pomoci, které se jeví jako příliš drahé a složité. Podstata negativní daně tkví v tom, že vláda 

by každému jednotlivci garantovala určitou výši důchodu, přičemž po překročení této 

garantované části by byl důchod předmětem daně. Místo účelově vázaných forem sociální 

pomoci by byla obdržena jedna platba ve formě negativní daně, která by se postupně 

snižovala s dodatečným příjmem z práce, čímž by se systém podstatně zjednodušil 

(Široký, 2008). 

Nový pohled na daňovou teorii přinesla ekonomie strany nabídky, která, jak již 

z názvu vyplývá, je orientovaná především na stimulaci nabídkové strany ekonomiky, oproti 

dosavadnímu přístupu keynesiánců, resp. zaměření se na poptávkovou stranu ekonomiky. 

Kubátová (2015) konstatuje, že svého ohlasu dosáhla především díky vymezení 

tzv. „ozdravovací daňové politiky“, která je založena na posílení vah nezdaněných důchodů 

(tj. snížení daňové kvóty) jakožto hlavního nástroje ekonomické expanze. Snížení daňového 

zatížení má poté vést k vyšší pracovní aktivitě a vyšším úsporám, resp. jejich přeměně 

na investice. Makroekonomické vyjádření podstaty efektivity a snižování daňového zatížení 

je demonstrováno také prostřednictvím Lafferovy křivky, jejímž tvůrcem byl americký 

ekonom Artur Laffer. Jelikož je v rámci práce na Lafferovu křivku odkazováno, bude 

následně níže blíže vysvětlena. Arthur Laffer v 80. letech 20. století poukázal 

na neefektivnost příliš vysokých daňových sazeb, přičemž se zabýval myšlenkou vztahu 
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 Jedná se především o monetarismus, ekonomii strany nabídky, teorii veřejné volby, školu racionálních 

očekávání, novou klasickou ekonomii, novou keynesiánskou ekonomii, institucionální ekonomii a další.  
23

 Jak uvádí Holman a kol. (2001) monetarismus není ekonomickou školou v pravém slova smyslu, jedná 

se především o diferencovaný směr, který spojuje především odmítání keynesiánství. Holman a kol. dále 

rozděluje monetarismus na čtyři základní proudy, a to stoupence kvantitativní teorie peněz v pojetí D. Patkina, 

chicagská škola či friedmanovský monetarismus, škola racionálních očekávání a další ekonomické koncepce dle 

prací R. W. Clowera a A. Leijonhufvuda.  
24

 Koncept negativní daně byl v některých amerických státech aplikován do praxe, avšak neúspěšně.  
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daňové sazby a daňového příjmu. Tuto myšlenku názorně demonstroval na Lafferově křivce 

(viz Graf 3.1). Lafferova křivka znázorňuje situaci, kdy vysoké zdanění nemusí nutně 

znamenat vyšší daňové výnosy. V extrémních situacích při 0 % a 100 % zdanění jsou daňové 

výnosy nulové. Optimální zdanění je takové, které nese nejvyšší daňový výnos a nachází 

se na vrcholu Lafferovy křivky, tedy v bodě t*, jenž bývá označován jako Lafferův bod. 

Za touto hranicí se začínají projevovat substituční efekty daní, roste neochota daně platit a tím 

vznikají i daňové úniky, resp. daňový výnos klesá. Laffer (2004) dále argumentuje, 

že Lafferova křivka znázorňuje dva odlišné efekty – aritmetický a ekonomický efekt. 

Aritmetický efekt ukazuje, že se snížením daňové sazby klesají daňové výnosy. Ekonomický 

efekt hodnotí pozitivní dopad nižších daňových sazeb na výstup a zaměstnanost 

poskytováním pobídek k těmto aktivitám. Zvýšení daňové sazby vede v rámci ekonomického 

efektu k poklesu těchto ekonomických aktivit. I když je Lafferův model spíše pouze 

teoretický, poukázal na zajímavý fakt, že vyšší míra zdanění nemusí vždy znamenat vyšší 

daňový výnos, přičemž z praktického hlediska bude celkový vývoj daňového výnosu záviset 

i na dalších faktorech, např. jako je daňová morálka či kontrola správců daně.  

Graf 3.1 Lafferova křivka 

 

Zdroj: Laffer (2004), vlastní zpracování. 

Na přelomu 90. let 20. století přešlo několik evropských států od centrálně plánované 

ekonomiky k ekonomice tržní, čímž musely také přepracovat své daňové systémy. Ty byly 

především specifické svou neprůhledností, neefektivností a zejména nespravedlností v oblasti 

zdaňování korporací. Dalším aspektem změny daňových systémů je skutečnost, že jednotlivé 
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státy začínají eliminovat své hranice a více podporují volný pohyb, osob, zboží i kapitálu. 

Jak uvádí Tanzi (1996), okolnosti existence tradičních daňových systémů v současnosti 

přestávají platit právě z důvodu rušení jasného teritoriálního vymezení státu a eliminace 

hraničních kontrol, dále díky existenci volného pohybu kapitálu, osob i zboží a s tím 

souvisejícím rozvojem daňové konkurence.  

 V současnosti se jednotlivé teoretické přístupy a názorové proudy snaží nalézt 

odpovědi v kontextu s aktuálním ekonomickým děním ve světě. Názorové postoje moderní 

ekonomie nejsou homogenní a představují škálu uplatňovaných přístupů konce 20. století, 

přičemž převládající jsou neo-konzervativní směry a nová keynesiánská makroekonomie. 

Sojka (2009) konstatuje, že neoklasická ekonomie se dostává při vysvětlování současného 

sociálně-ekonomického vývoje do stále větších problémů, jelikož dochází ke změně hlavních 

paradigmat.
25

 Hlavními tématy se staly především inovace, ekonomika založená 

na znalostech, globalizace a z toho vyplývající ztráta suverenity jednotlivých států a aktuálně 

příčiny ekonomických krizí. Van Zon (2000, s. 69) je názoru, že současná společnost, 

resp. ekonomika přechází od „…‘fordistického’ technicko-ekonomického paradigmatu 

založeného na energeticky náročných výrobních systémech a službách k novému 

technicko-ekonomickému paradigmatu nového věku založenému na výrobních systémech 

a službách náročných na znalosti“. Sojka (2009, s. 297) dále zastává názor, že „nové 

paradigma může být výsledkem syntézy evolučního institucionalizmu a postkeynesovské 

ekonomie, případně některých dalších teoretických koncepcí“. Na výše uvedené změny by 

měla reagovat také hospodářská politika, která se v současnosti snaží nalézt patřičnou 

součinnost mezi fiskální a monetární politikou. V této souvislosti vznikl v teoretické rovině 

nový směr navazující na myšlenky nové keynesovské ekonomie, který je označován jako 

nový konsensus v makroekonomii (New Consensus of Macroeconomics). Odborníci, kteří 

se tímto přístupem zabývají (např. McCallum, 2001; Meyer, 2001; Korda, 2010 či Arestis 

a Sawyer, 2008) se pokoušejí více či méně o definování koordinace monetární a fiskální 

politiky, přičemž monetární politika a role peněz, resp. inflace v těchto přístupech zastává 

primární roli. Koderová, Sojka a Havel (2011) považují roli fiskální politiky za méně 

významnou a jsou toho názoru, že by měla být její úloha pouze pasivní a omezena na zajištění 

nízkých deficitů veřejných rozpočtů a nízkého veřejného dluhu, naopak hlavní stabilizační 
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 Paradigma neoklasické ekonomie je založeno na principu vzácnosti a předpokladu fundamentální racionality 

ekonomického člověka, který maximalizuje svůj užitek v podmínkách vzácnosti.  
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funkci by zde měla zastávat monetární politika. Arestis (2011) má na fiskální politiku jiný 

pohled a přikládá jí mnohem větší váhu ve smyslu stabilizace ekonomiky.  

Modely definované na základě nového konsensu v makroekonomii však přímo 

nedefinují principy, které by měla konkrétně zastávat daňová politika, jako součást politiky 

fiskální. Jak již bylo zmíněno v subkapitole 3.1.1, v současnosti je daňová politika odrazem 

globalizace a potírání hranic států, resp. výsledkem snah o jakousi koordinaci a harmonizaci, 

a to především v rámci EU.  

3.3 Daňové systémy a daňové principy – současný přístup daňové 

teorie 

Současné přístupy daňové teorie se zaměřují především na definování daňových 

principů, resp. požadavků kladených na daňový systém. Daňovým systémem označujeme 

soubor všech daní uplatňovaných v daném státě a lze zde zařadit také nástroje, postupy 

či metody aplikované vůči jednotlivým daňovým subjektům (Široký, 2008). Jak již bylo 

zmíněno výše, daňové systémy jsou napříč jednotlivými státy rozličné a právě rozličné 

daňové systémy způsobují rozdílnou míru zdanění. Jak uvádí Kubátová (2015), dnešní daňové 

systémy jsou ovlivňovány politickými, kulturně historickými či ekonomickými faktory. Stát 

prostřednictvím daňové politiky a legislativních norem utváří určitou podobu daňových 

systémů, které ovlivňují chování ekonomických subjektů. V této problematice se do popředí 

staví otázka optimalizace daní, resp. optimalizace daňových systémů. V rámci optimalizací 

daňových systémů se jednotliví ekonomové (např. Ramsey, 1927; Pigou, 1932; Atkinson 

a Stiglitz, 1980 či Slemrod, 1990b) snaží najít optimální daňový systém, který by zohledňoval 

požadavky jednotlivých daňových subjektů stejně jako očekávání státu.  

Schultzová a kol. (2009) konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že daňové systémy jsou 

uplatňovány v rozdílné míře a mají rozdílný vliv na jednotlivé ekonomické subjekty a liší 

se i mezi jednotlivými státy, není možné vytvořit univerzální optimální daňový systém 

vyhovující všem daňovým poplatníkům, resp. systém, který by akceptovaly všechny státy. 

Klasickým přístupem k optimalizaci zdanění je normativní přístup využívajícím standardních 

nástrojů ekonomie společenského blahobytu a hledá tedy to nejlepší pro společnost.
26

 

S optimalizací daňových systémů je bezprostředně spojena otázka stanovení požadavků 

na optimální daňový systém, tzv. daňové principy. Mezi prvními, kdo definoval soustavu 
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 Jak uvádí Schultzová a kol. (2009) tento přístup se zaměřuje na minimalizaci nadměrného daňového břemene, 

přičemž nebere v úvahu daňové úniky, náklady zdanění, chování subjektů apod.  
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daňových principů, tzv. daňové kanony, byl Adam Smith, který se otázkou zdanění 

a optimalizace zabýval již ve svém díle „Pojednání o původu a podstatě bohatství národů“ 

z roku 1776. Smith (2001, s. 733) definoval následující základní daňové zásady, kterými by 

se měl stát řídit při uplatňování daňové politiky:  

 Zásada rovnosti – „V každém státě měli by poddaní přispívat na výdaje 

na správu státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně 

důchodu, kterého pod ochranou státu požívají.“  

 Zásada přesnosti – „Daň, kterou má každý jednotlivec platit, měla by být 

stanovena přesně a nikoli libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a částka, 

kterou má platit, to všechno by mělo být poplatníkovi a komukoli jinému 

naprosto jasné.“ 

 Zásada pohodlnosti platby – „Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým 

způsobem, kdy a jak se to poplatníkovi asi nejlépe hodí.“ 

 Zásada nízkých nákladů výběru daně – „ Každá daň by měla být promyšlena 

a propracována tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, kolik ona daň 

skutečně přináší do státní pokladny.“ 

Výše uvedené poznatky se staly nosným základem pro další ekonomy, kteří svou 

pozornost zaměřili především na zásadu spravedlnosti a efektivnosti při výběru daně 

(např. Auerbach a Hines, 2001; James a Nobes, 1999; Wagner, 1958 či Stiglitz 1997). 

Musgrave (1984) rozpracoval problematiku spravedlnosti rozdělování daní, existenci 

administrativních nákladů a působení demotivačních efektů. Dále také poměrně široce 

nastavil jednotlivé daňové principy, které jsou následující: 

 výnos získaný ze zdanění musí být dostatečný, 

 rozdělení daňového břemene by mělo být rovnoměrné, 

 měly by být řešeny problémy daňové incidence, 

 výběr daně by měl být uskutečňován tak, aby se minimalizovaly zásahy 

do ekonomických rozhodnutí, které způsobují absolutní ztráty v ekonomice, 

 daňový systém by měl ulehčit využívání stabilizační a fiskální politiky, 

 daňový systém by měl ulehčit levnou a jednoduchou správu a pro daňové 

subjekty by měl být srozumitelný, 

 administrativní náklady by měly být co nejnižší.  

Jak uvádí Kubátová (2015), současný přístup daňové teorie vychází ze všeobecné 

ekonomie a finanční vědy. Současný stav daňové teorie odráží rozporuplnost názoru 
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neokonzervativní vědy a keynesiánství, daňová politika tedy uplatňuje veškeré prvky těchto 

teorií. Jednotlivé zásady zdaňování se v určitých ohledech liší, avšak lze zde nalézt také 

shodné rysy. Kubátová (2015) shrnuje požadavky na daňový systém do pěti následujících 

principů:  

 princip spravedlnosti, 

 princip efektivnosti, 

 princip daňových stimulů, 

 princip flexibility – makroekonomické pružnosti, 

 princip právní perfektnosti a politické průhlednosti.  

3.3.1 Princip spravedlnosti 

Pojem daňová spravedlnost je v ekonomické rovině poměrně kontroverzní označení, 

jelikož jej nelze jednoznačně vymezit. Stiglitz (2000) konstatuje, že se jedná o pojem 

zasahující do sociálně-etické roviny, tím pádem je definice v ekonomické rovině poměrně 

složitá. Kubátová (2015) implementuje na daňovou spravedlnost stav Paretova optima, 

resp. situaci, při které není možné vykonat žádné zlepšení, které by vedlo k zvýšení užitku 

daného subjektu, aniž by nebylo pohoršeno v užitku subjektu jinému.  

Vančurová a Lachová (2016) označují daňovou spravedlnost za díl, kterým každý subjekt 

přispívá prostřednictvím daní na společné potřeby a který je odpovídající možnostem 

a prospěchu, který pociťuje ze spotřeby služeb poskytovaných státem. Jak uvádí 

Kubátová (2015), je nutné určit daňovou základnu jako atribut platební schopnosti (např. 

důchod, majetek či spotřeba) a dále určit algoritmus, podle kterého je daň stanovena. 

Daňovou spravedlnost lze pojímat ze dvou rozličných úhlů pohledu, a to podle principu 

platební schopnosti nebo podle principu prospěchu.   

Princip platební schopnosti je založen na tezi, kdy mají být daňovému subjektu daně 

uloženy podle toho, jaká je jeho schopnost daně platit, resp. subjekty v podobných 

podmínkách by měly platit podobné daně. Zde je rozlišována spravedlnost horizontální, 

přičemž dva subjekty, které mají v daném aspektu stejné podmínky (majetek, důchod, 

spotřebu…), by měly platit stejně. Vertikální spravedlnost naopak je založena na tezi, kdy 

subjekt s vyšší platební kapacitou by měl platit také vyšší daně. Jak uvádí Samuelson 

a Nordhaus (2001), je vertikální spravedlnost založena na předpokladu klesajícího mezního 

užitku s rostoucím důchodem ekonomického subjektu. Dle Mankiwa (2011) v rámci 

naplňování principu platební schopnosti by mělo docházet jak k vertikální tak k horizontální 
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spravedlnosti současně.
27

 Z výše zmíněného je patrné, že daňová spravedlnost je spojována 

především s redistribuční funkcí (viz subkapitola 3.1). 

Princip prospěchu (užitku, ekvivalence) je založen na tezi, že subjekty mají být zdaněny 

podle prospěchu, který mají z veřejných výdajů. Každému poplatníkovi by měl být poměřen 

užitek z veřejných služeb, resp. ten, kdo má z veřejných služeb větší užitek, by měl platit také 

vyšší daně a naopak. Kontroverzí tohoto principu je, že je velmi obtížné určit prospěch 

jednotlivých daňových subjektů na činnosti veřejného sektoru. Proto je tento princip využíván 

především tam, kde je prospěch subjektu jasně prokazatelný
28

, avšak ve většině případů 

tohoto principu využít nelze.
29

 Výhodou tohoto principu je propojení příjmové a výdajové 

stránky rozpočtu, čímž se princip stává distribučně neutrální, resp. po zdanění je na tom 

poplatník stejně jako před ním, jelikož došlo k ekvivalentní výměně mezi veřejným sektorem 

a poplatníkem (Kubátová, 2015).  

V rámci moderní daňové teorie je od principu zdaňování podle užitku upuštěno. Prvním 

důvodem je, že podle neoklasické ekonomie, resp. ordinalistického přístupu, nelze užitek 

měřit. Dalším důvodem je, že zdanění podle užitku by zcela eliminovalo možnost daňové 

redistribuce, přičemž redistribuční funkce veřejných výdajů a daní je jednou z klíčových 

funkcí téměř všech moderních systémů. Pro analýzu daňové spravedlnosti je v praxi podstatné 

vycházet ze skutečného (efektivního) dopadu daní na ekonomické subjekty, resp. z daňové 

incidence.
30

 (Pavel, Ochrana, Vítek a kol., 2010).  

3.3.2 Princip efektivnosti 

Daňový systém by neměl být v rozporu s efektivní alokací zdrojů, resp. by neměl 

působit negativně na ekonomické chování subjektu a efektivní fungování trhu. Daně 

způsobují distorze v cenách, což vede k substituci a zmenšení užitku toho, kdo jí nese. Tato 

situace bývá označována jako nadměrné daňové břemeno a efektivností je tedy myšleno 

minimalizování této ztráty, resp. nadměrného daňového břemene. Efektivita daní by měla být 

také na straně administrativních nákladů. Jak uvádí Nightingale (2002), administrativní 

náklady by neměly být příliš vysoké v porovnání s daňovými příjmy, a to jak na straně státu 

z hlediska nákladů na administraci a výběru daně, tak na straně poplatníka, kterému vznikají 
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 V případě principu platební schopnosti je zcela individuálním měřítkem, jak určit užitek jedince či výši, resp. 

kritéria hodnoty majetku, podle kterého by měl jedinec platit vyšší, resp. nižší daně.  
28

 Příkladem je daň silniční.  
29

 Jak uvádí Kubátová (2015), důvodem je existence kolektivních statků, při kterých nelze spotřebu jednoznačně 

rozdělit, či solidarita v rámci systému, při které by uplatnění tohoto principu ztratily smysl.  
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 K daňové incidenci blíže subkapitola 3.1.4. 
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náklady spojené s dodržováním daňové legislativy (zejména náklady vynaložené na daňové 

poradce). 

V souvislosti s principem efektivnosti daňová teorie rozlišuje tedy dva druhy daňových 

nákladů (Široký, 2008): 

 administrativní náklady přímé a nepřímé, 

 nadměrné daňové břemeno. 

Jak uvádí Kubátová (2015), administrativní náklady představují veškeré výdaje 

na existenci a fungování daňových úřadů či jiných institucí s daní spojených a náklady 

daňových poplatníků a plátců
31

. Mezi přímé administrativní náklady (správní) se řadí veškeré 

náklady spojené s veřejným sektorem, zejména náklady na výběr a správu daně, naopak 

nepřímé administrativní náklady (vyvolané) nese soukromý sektor a řadí se zde zejména 

veškeré náklady vynaložené na evidenci daně v daňovém řízení včetně času vynaloženého 

na seznámení se s předmětnou legislativou.  

Hines (2007) uvádí, že celková ekonomická zátěž soukromého sektoru zahrnuje 

jak administrativní náklady nepřímé, tak náklady spojené se ztrátou ekonomické hodnoty 

vzniklé v souvislosti s neefektivitou činností existujících v kontextu se zdaněním. Tyto skryté 

náklady jsou označovány jako nadměrné daňové břemeno, nebo také ztráta mrtvé váhy a jsou 

to tedy náklady na distorze, které vyvolává téměř každá daň. Distorze vznikají v důsledku 

změny chování poplatníka při změně zdanění. Reakcí v důsledku zdanění je substituční efekt, 

přičemž je zde snaha maximalizovat užitek při nejnižším daňovém zatížení, proto dochází 

k substituci za relativně levnější atribut zdanění, resp. zboží, služby, práce, volný čas atp. 

Poplatník ztratí část svého užitku oproti situaci před zdaněním, přičemž tato ztráta není ničím 

kompenzována. Substituční efekt roste s růstem mezní sazby daně, zde záleží také na druhu 

daně
32

. Jediná daň, která tento efekt v sobě nenese, je paušální daň z hlavy, protože této dani 

se poplatník vyhnout nemůže (James a Nobes, 1999).  

Nadměrné daňové břemeno bezprostředně souvisí s výše popsaným substitučním 

efektem, přičemž vzniká škoda soukromému sektoru, převyšující přínos sektoru veřejnému. 

Existence daňového břemene zapříčiňuje ekonomickou ztrátu subjektů, které se snaží vyhnout 

zdanění a substituovat atribut zdanění jiným nezdaněným předmětem. Jak uvádí 

Široký (2008), tato ekonomická ztráta není kompenzovaná ziskem dalších ekonomických 

subjektů, přičemž veřejným rozpočtům neplyne žádný zisk. Nerealizovaný výnos představuje 
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 Mimo vlastní zaplacené daně.  
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 Blíže k problematice nadměrného daňového břemene např. Široký (2008) či Kubátová (2015).  
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tedy nadměrné daňové břemeno a způsobuje další náklad výrobcům a spotřebitelům spojený 

s existencí daně. Neefektivnost zdanění v tomto případě snižuje přebytek výrobce i přebytek 

spotřebitele. Na velikosti distorzních účinků daně, resp. nadměrného daňového břemene, 

závisí především velikost daně a dále elasticita poptávky a nabídky.  

Mimo substitučního efektu zdanění zahrnuje také efekt důchodový. Dle Pekové (2008) 

důchodový efekt vyplývá z transferu části důchodu od individuálního subjektu k sektoru 

veřejnému, resp. každá daň je hrazena z příjmu poplatníka, a dochází tedy ke snížení jeho 

disponibilního důchodu.
33

 Velikost důchodového efektu závisí na velikosti daňové sazby, 

přičemž roste s růstem průměrné daňové sazby (Kubátová, 2015). 

 Z výše uvedeného lze konstatovat, že princip efektivnosti by měl zajistit co nejmenší 

distorzní účinky daně tak, aby co nejméně narušovaly fungování trhu a zároveň by měl zajistit 

optimální náklady na správu daně. 

Princip efektivnosti a princip spravedlnosti bývají označovány jako jedny 

z nejdůležitějších z výše zmíněných principů. Dosáhnout však optimálního stavu na obou 

stranách je nemožné, jelikož mezi daňovou spravedlností a efektivností existuje trade off 

vztah. James a Nobes (1999) uvádějí, že je-li snaha dosáhnout v ekonomice stavu Paretova 

optima, není možné zajistit současně daňovou spravedlnost a efektivnost, jelikož jsou tyto dva 

principy v opozici. Elementárně řečeno, není možné zajistit více spravedlnosti při nezhoršené 

efektivnosti, resp. více přerozdělování sebou přináší více distorzí. V rámci zajištění 

optimálního daňového systému je tedy potřebné hledat kompromisy mezi spravedlností 

a efektivností. 

3.3.3 Princip daňových stimulů 

S principem efektivnosti bezprostředně souvisí také princip daňových stimulů, resp. 

požadavek na daňový systém, aby daně nepůsobily negativně na ekonomické chování 

subjektů. Daňový systém by měl být tedy sestaven tak, aby neodrazoval jednotlivé subjekty 

od ochoty pracovat, ochoty spořit či investovat a přijímat podnikatelská rizika. Nabídková 

strana ekonomiky by neměla být potlačována ad hoc, pokud není záměrem dlouhodobé 

omezení růstu ekonomiky (Kubátová, 2015). Schultzová a kol. (2009) dále konstatuje, 

že daňový systém by měl zabezpečovat dostatečné množství prvků podněcujících 

a stimulujících podnikatelskou činnost a pracovní aktivity, např. ve formě možnosti odpisu 

daňové ztráty, úpravy vykázaného zisku (příjmu) atp. Dále dodává, že pokud má daňová 
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 Jak uvádí Kubátová (2015), důchodový efekt je platný také v případě spotřebních daní, jelikož spotřební daň 

odebírá část důchodu v podobě vyšší ceny zboží či služby. 
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soustava působit stimulačně na aktivitu jednotlivých subjektů, měla by brát v úvahu také 

jejich požadavky.  

Důležitým aspektem daňových stimulů není pouze podpora vytváření pracovních míst, 

investicí či podpora malého a středního podnikání v rámci tuzemského prostředí. Pro mnoho 

států, především malých otevřených ekonomik, je klíčovým faktorem hospodářského růstu 

přiliv přímých zahraničních investic, pro které bývá mnohdy stěžejním posouzení daňového 

zázemí včetně jednotlivých pobídek, které státy nabízejí.  

V rámci principu daňových stimulů by tedy daňová soustava měla na jednu stranu 

zamezit negativním dopadům způsobeným zdaněním a na straně druhé využít možnosti 

daňových stimulů, resp. pobídek pro podporu ekonomiky či jejich vybraných částí.
34

 

3.3.4 Princip flexibility 

Daňová politika je součástí makroekonomické politiky, resp. hospodářské politiky státu. 

V kontextu s touto skutečností by se daňový systém měl pružně přizpůsobovat změnám 

v ekonomických podmínkách. Jak uvádí Stiglitz (2000), tento princip zahrnuje tři základní 

aspekty, a to automatickou stabilizaci, politickou komplikaci a rychlost adaptace. 

Automatická stabilizace souvisí se základní funkcí daní, kdy vybrané daně (především 

progresivní zdanění) působí jako automatické stabilizátory ekonomiky. Každá změna 

daňových sazeb vyvolává komplikovanou politickou debatu, přičemž všechna schvalovaná 

opatření působí s určitým časovým zpožděním. Rychlost přizpůsobení daňového systému 

je důležitým aspektem principu flexibility a bezprostředně prostupuje výše zmíněnými 

ostatními aspekty flexibility. Značí rychlost, s jakou mohou být již přijaté změny provedeny, 

a zpoždění, s jakým se tato změna promítne v ekonomických podmínkách (např. dodatečný 

příjem veřejných rozpočtů, stimulace ekonomických subjektů, ekonomická stabilita atp.). 

Zpoždění může rozhodujícím způsobem snížit efektivnost přijatých změn, proto by měl být 

každý daňový systém konstruován tak, aby negativní důsledky efektu zpoždění, resp. samotný 

efekt zpoždění, byl co nejmenší.  

3.3.5 Princip právní perfektnosti a politické průhlednosti 

Nezbytným požadavkem pro dobrý daňový systém je právní perfektnost a politická 

průhlednost, jelikož jen tak lze zajistit komplexní účinnost daňového systému včetně zajištění 

všech ekonomických funkcí. V rámci tohoto principu je nezbytná perfektní informovanost 

subjektů, resp. mělo by být zřetelně jasné, jaké jsou konstrukční prvky daně. Nepřesnosti 
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 Konkrétní vymezení daňových stimulů je uvedeno v subkapitole 3.1.4. 
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ve formulacích daňových zákonů s sebou vždy nesou možnosti vyhnout se dani, 

což destabilizuje nastavené parametry daňového systému. Na druhé straně nejasné právní 

formulace zvyšují nejistotu daňového subjektu, který neví, jak správně plnit své daňové 

povinnosti (Vančurová a Lachová, 2016). Kubátová (2015) konstatuje, že dochází 

k nespravedlnosti a neefektivnosti také v případě, kdy stát získá nad podnikateli převahu 

v informovanosti. Efektivnější jsou tedy takové daně, u kterých je zřejmé, kdo je 

ve skutečnosti platí, než ty, u nichž daňový přesun způsobí ztrátu této informace. V této 

souvislosti je právem kritizována daň z příjmu korporací, poněvadž její náklad nese 

spotřebitel, akcionář či zaměstnanci, i když je uvalena na samotnou korporaci.  

Všechny výše zmíněné požadavky na daňový systém nelze současně v plné míře 

naplnit. V praktické politice se proto dle vytyčených priorit stanoví nosný princip, kterému 

jsou ostatní požadavky podřízeny.  

3.4 Korporátní zdanění v kontextu daňové teorie 

Korporátní daň se řadí mezi důchodové daně přímé, resp. dani přímo podléhá zisk 

(důchod) korporací, který bývá zpravidla zjišťován z výsledku hospodaření za dané účetní 

období a je tedy předmětem daně. Jak uvádí Szarowská (2011), v odborné terminologii se lze 

také setkat s pojmy korporátní důchodová daň, daň ze zisku korporací či důchodová daň 

korporací. Kubátová (2015) dodává, že pojmová nejasnost je daná z logiky věci v právních 

rozdílech mezi státy v oblasti kolektivního investování prostřednictvím různých druhů 

společností a v rozdílné daňové politice uplatňované vůči těmto společnostem. V této práci 

bude zpravidla užíván pojem korporátní daň, resp. korporátní zdanění, přičemž blíže 

o výpočtu a metodách stanovení této daně pojednává kapitola 5. Jako společnosti, 

resp. korporace, jsou zde poté chápány všechny právnické osoby, které jsou obchodními 

společnostmi (např. akciová společnost, komanditní společnost atd.), ale také neobchodní 

subjekty s podnikatelským charakterem (např. veřejně prospěšné společnosti, rozpočtové 

společnosti apod.).
35

 

Tento druh daně patří mezi nejmladší typy zdanění. Z historického pohledu jejími 

předchůdci byly různé výnosové daně, které byly ukládány na některé druhy výdělků 

(zisky z pozemků, živnosti, domu atd.), a to především fyzickým osobám. Absence 

nerozvinutého účetnictví tak zapříčinila nemožnost zdaňovat zisky přímo, a proto byly 
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 V případě implicitních daňových sazeb z kapitálu se jedná také o osoby samostatně výdělečně činné (dále jen 

OSVČ). 
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nahrazovány vybranými zástupnými znaky
36

. Právě až zavedení řádného účetního systému, 

které je spojeno s rozmachem manufakturní a tovární výroby, umožnilo zavedení první 

výnosové daně. Koncem 19. století byla zavedena první daň z důchodu společností, 

a to konkrétně v roce 1891 v Prusku. V současnosti existují dva základní přístupy k pojetí 

korporátního zdanění. Prvním z nich je intergralistické pojetí, které vychází ze skutečnosti, 

že v konečné fázi veškeré daně platí jednotlivci, a že měření skutečného ekonomického zisku 

je obtížné. Integralistický přístup tedy kritizuje existenci korporátní daně, protože v konečném 

důsledku se zisk korporací transformuje v osobní důchod fyzické osoby a ta jej poté také 

zdaní, dochází tedy k dvojímu zdanění, a to na úrovni korporace a poté na úrovni vlastníka. 

Tento přístup upozorňuje také na skutečnost, že korporátní daň negativně působí v souvislosti 

se zdražováním výroby, čímž dochází ke zvyšování cen finálních výrobků.
37

 Dále také díky 

administrativní zátěži, ve smyslu převodu účetního výsledku hospodaření na daňový základ, 

což činí daň distorzní.
38

 Prvotním cílem korporátních daní není zajištění principu daňové 

spravedlnosti, v tomto důsledku má tento typ daní zpravidla lineární sazby určeny procentem 

ze zisku. Dalším argumentem odpůrců této daně je skutečnost, že se jedná o daň in rem, 

resp. daň nezohledňující platební schopnosti poplatníka, což neodpovídá principu platební 

schopnosti a oslabuje tak spravedlivé působení osobní důchodové daně.  

Opačný pohled na existenci korporátních daní má absolutistické pojetí. Tento přístup 

souhlasí s existencí tohoto typu zdanění, které opodstatňují tvrzením, že právě velké 

korporace jsou právními jednotkami s vlastním rozhodováním, mají svou zdanitelnou 

kapacitu a zejména ovlivňují ekonomické procesy. Dle tohoto přístupu je korporátní daň 

chápána jako prostředek kompenzace za limitované ručení vlastníků korporací za své 

závazky, což je však v rozporu s požadavkem na neutralitu zdanění. Opodstatnění pro 

existenci korporátní daně je také souvztažnost s principem prospěchu, kde lze tuto daň 

považovat za platbu v rámci využívání veřejných služeb a infrastruktury na území, kde je 

činnost korporace realizována. Dalším důvodem může být také skutečnost, že v rámci osobní 

důchodové daně poplatníci mnohdy své příjmy nepřiznávají a korporátní zdanění lze 

považovat za doplněk k osobnímu zdanění. Přestože dle soudobé teorie by daně měly zastávat 

jistou míru neutrality a tedy dle konzervativních přístupů by neměly zasahovat 
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 Např. v Anglii daň z krbů či daň z oken.  
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 Podrobně o daňové incidenci bude pojednáno níže.  
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 Je velmi obtížné a administrativně náročné dle legislativy definovat, co je účetní zisk, resp. daňový základ, 

zejména v případě existence rozsáhlého legislativního rámce, který definuje např. spoustu úlev a výjimek ze 

zdanění. Nadnárodní korporace mají také možnost manipulace daňových základů, která je podmíněna složitostí 

daňové legislativy napříč státy, čímž daň ztrácí neutrální charakter (Szarowská, 2011).  
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do ekonomického rozhodování subjektů a neměly by způsobovat distorze, většina vyspělých 

zemí má v tomto sytému zdanění skryto zvláštní řešení na podporu investic či specifických 

oblastí ekonomiky (např. výzkum a vývoj, dané odvětí, region apod.) 

(Cordes, Ebel a Gravelle, 2005; Široký, 2008; Szarowská, 2011). 

V otázce existence korporátního zdanění je tedy stěžejní pohled na integraci této daně 

a osobní důchodové daně. Jak uvádí Široký (2008), v tomto smyslu lze rozlišovat tři základní 

kategorie korporátního zdanění, a to: 

 klasický systém dvojího zdanění – nulová integrace, resp. systém, kdy dochází 

ke zdanění na úrovni korporace a poté na úrovni jednotlivce osobní důchodovou 

daní, 

 systém zamezující dvojímu zdanění – částečná integrace využívající nástroje 

pro částečné omezení dvojího zdanění, případně omezují či zmírňují zdanění 

u jedné z daní. Mechanizmus je realizován buď na úrovni korporace pomocí 

odpočtu dividend či systému rozdělení sazeb, nebo na úrovni akcionáře pomocí 

systému částečného zápočtu nebo úlev na dani,  

 systém eliminující dvojí zdanění – úplná integrace nebo-li konduitní systém, 

který zabezpečuje započtení zaplacené korporátní daně v plné výši ve prospěch 

inkasa osobní důchodové daně jako slevy na dani.  

Jak již bylo výše zmíněno, základ daně je odvozován z účetního zisku hospodaření 

korporací. Vybrané země poté mají možnost tento zisk výrazně upravit o různé uznatelné 

náklady, daňové odpisy či různé daňové úlevy včetně započtení předchozích ztrát. Napříč 

jednotlivými státy je díky odlišně uplatňovaným legislativám nemožné mezinárodně 

komparovat daňové zatížení korporátního zdanění. Proto se v rámci mezinárodní komparace 

sestavují jednotné ukazatele zdanění, které jsou vyjádřeny zpravidla v efektivní podobě, 

viz kapitola 5. Rozdílné mezi státy jsou také sazby daně, ty jsou však zpravidla lineární 

a jednotné.
39

 Jak uvádí Kubátová (2015), u daně z korporací není nutná progresivita, neboť 

korporace nejsou lidé, tedy nemají potřebu spravedlnosti, přičemž jedna sazba snižuje 

také potřebu daňových úniků. Dále také konstatuje, že je sazba daně z korporací zpravidla 

sjednocována s nejvyšší mezní sazbou u osobních důchodových daní nebo se k ní blíží. 

Důvodem je zamezení jedince se rozhodnout o osobním investování nebo o investování 

prostřednictvím společností na základě daňové sazby.   

                                                 
39

 Některé země mají sazby stanovené na národní úrovni a poté na lokální úrovni, také v některých zemích se 

stanovují rozdílné sazby u vybraných odvětví. Blíže ke kompletnímu přehledu jednotlivých sazeb ve světě 

např. Deloitte (2016). Přehled jednotlivých sazeb zemí OECD je předmětem Přílohy II.  
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Stiglitz (1976) definuje korporátní zdanění jako daň ze zisků, daň z kapitálu, daň 

z podnikání a daň z riskování. Bezesporu je potřebné brát v úvahu, že korporace neplatí pouze 

jim legislativou předepsanou daň. Korporacím jsou ukládány také další daně, které ovlivňují 

jejich chování a aktivitu, patří mezi ně také příspěvky na sociální zabezpečení zaměstnanců, 

ostatní finanční a majetkové daně, zdanění následného rozděleného zisku apod. Všechny tyto 

atributy, které korporace daní, jsou více či méně zahrnuty do konstrukce jednotlivých typů 

korporátní daně, jak pojednává kapitola 5. Kubátová (2015) dodává, že v souvislosti s touto 

skutečností daňoví poplatníci mnohdy uvažují o tom, jak se daní vyhnout a získat příjem 

méně oficiálně, což podněcuje nelegální činnosti. Není však důležité, komu je daň skutečně 

legislativně uložena, ale kdo ve skutečnosti nese náklady na daň, resp. jaká je daňová 

tzv. ekonomická incidence.  

3.4.1 Daňová incidence a chování korporací  

Široký (2008) uvádí, že samotná existence daní s sebou nese mnohé ekonomické 

důsledky a právě teorie zkoumající tyto aspekty se nazývá daňová incidence. Boněk (2001) 

dodává, že zkoumání daňové incidence je podstatné a významné, jelikož dochází k modifikaci 

původních záměrů daňové politiky. Daň zpravidla dopadá na poplatníka dvěma způsoby, a to 

ze zákona, kdy legislativa určuje, kdo je daň povinen zaplatit a odvést, a poté skutečně 

tzv. efektivní dopad daně. Skutečný daňový dopad determinuje ceny, výstupy a důchody, 

přičemž se týká vždy jednotlivců, na které je daňová zátěž přesunuta. Daň lze přesunout 

buď dopředu (na kupujícího na trhu, resp. spotřebitele u finálních výrobků) nebo dozadu 

(na prodávajícího na trhu, resp. dodavatele, na vlastní zaměstnance či na vlastníka výrobních 

faktorů, např. akcionáře). Věcně logickým projevem korporace na zvýšení daní může být 

zvýšení cen výrobků a služeb, nebo snížení poptávky a omezování výroby, propouštění 

zaměstnanců, přesun kapitálu do jiných sfér podnikání, snížení tržní hodnoty akcií aj. 

Je zřejmé, že daň ukládaná právnickým osobám postihuje především jednotlivce, resp. fyzické 

osoby. Jak definuje Vybíhal (1995), dle výše daně, jež se implementuje do ceny, může být 

přesun: 

 parciální (částečný) – kdy zvýšení ceny pro kupujícího (spotřebitele, 

dodavatele) je menší než velikost navýšené daně, 

 plný (stoprocentní) – kdy se velikost navýšené daně plně promítá do zvýšení 

ceny (ze 100%), 

 převislý (neúnosný) – který je více než stoprocentní, přičemž cena vzrostla 

o vyšší částku, než činila velikost navýšené daně, 
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 nulový – v případě, že přesun není vůbec realizován. 

Daň může být přesunuta zároveň dopředu i dozadu nebo několikrát, resp. subjekt, 

na který je daň přesunuta, ji opět může přesunout dále.
40

 Díky existenci křížové elasticity 

nabídky a poptávky může také docházet ke křížovému přesunu daňové zátěže napříč 

jednotlivými trhy, kdy daň uvalená na jeden trh se může přenést do jiné oblasti ekonomiky. 

Úroveň důchodu po daňovém přesunu poté stanoví, zda dopad zdanění bude progresivní, 

regresivní či proporcionální (Široký, 2008).  

Musgrave a Musgrave (1994) konstatují, že daňová incidence závisí na prvotním 

uložení daně, na sazbách, na daňové základně atd., avšak ekonomická, resp. efektivní 

incidence závisí na odezvě ekonomiky. Thompson a Green (1998) dodává, že stěžejními 

faktory, které determinují daňovou incidenci, jsou především elasticita nabídky, elasticita 

poptávky a charakter trhu (monopol, oligopol, konkurenční), přičemž relevantními faktory 

jsou také významnost zdaněného trhu, otevřenost ekonomiky a časový faktor. Je zřejmé, 

že s poklesem elasticity poptávky bude klesat i daňové břemeno, jelikož spotřebitel příliš 

nereaguje na změnu ceny a naopak. Ceteris paribus, čím menší je elasticita nabídky, tím 

menší je také ztráta mrtvé váhy (blíže např. Kubátová, 2015 nebo Široký, 2008). Musgrave 

a Musgrave (1994) dodávají, že růst cen bude vyšší při nízké elasticitě poptávky a při vysoké 

elasticitě nabídky, zároveň pokles produkce se bude snižovat v důsledku méně elastické 

nabídky i poptávky.  

Významnou se jeví v rámci zkoumání dopadu zdanění bezesporu také struktura trhu, 

přičemž ekonomická teorie rozlišuje tři základní struktury, a to konkurenční trh, monopolní 

trh a oligopolní trh. Ekonomické realitě však nejvíce odpovídají podmínky na nedokonale 

konkurenčních trzích, resp. oligopolnímu prostředí. Kubátová (2015) však konstatuje, 

že o chování oligopolní firmy neexistuje žádná široce přijímaná teorie umožňující predikci 

daňových dopadů.
41

 

V případě nepřímých dopadů daní na ostatní trhy je důležitá také velikost a významnost 

zdaněného trhu. Je rozdíl, pokud daně podléhají selektivně jednotlivým odvětvím, nebo jsou 

uvalovány na celou ekonomiku.
42

 Potřebné je tedy rozlišovat mezi analýzou dílčí a celkové 

rovnováhy. Zpravidla však daně působí na více odvětví zároveň a ovlivňují tak celkovou 

                                                 
40

 Jak uvádí Kubátová (2015), nepřímé opakované přesuny ztrácí na významu v důsledku vlivu časového 

zpoždění. 
41

 Podrobný popis dopadů daní v různých prostředích firmy poskytuje např. Kubátová (2015) či Stiglitz (1997). 
42

 Například změna ve zdanění a následný odliv zaměstnanců v rámci malého odvětví, jako je např. sklářství, 

příliš neovlivní zvýšení nabídky práce v dalších odvětvích, ad hoc se tato změna projeví zvýšením 

nezaměstnanosti.   
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rovnováhu. Jak již bylo výše zmíněno, dalším faktorem ovlivňujícím dopady zdanění je čas. 

V krátkém období je mnoho faktorů neměnných, naopak v dlouhodobém horizontu se mohou 

měnit. Kubátová (2015) tuto situaci demonstruje následovně: daň ze zisků uložená 

v odvětví A je dle mobility zdrojů nesena zprvu investory, spotřebiteli a dodavateli výrobních 

faktorů v rámci tohoto odvětví (včetně zaměstnanců – ti však nenesou daň ihned, neboť jsou 

chráněni odbory). V dlouhodobém horizontu odliv zdrojů z odvětví A vede ke zvýšení 

nabídky faktorů v ostatních odvětvích. Dani stále více podléhají investoři a ostatní účastníci 

v jiných odvětvích, a to do doby, než se mzdy a výnosnost investic napříč všemi odvětvími 

dostanou na rovnovážnou úroveň. Posledním, neméně významným aspektem determinujícím 

daňovou incidenci, je otevřenost ekonomiky, která souvisí s elasticitou nabídky, 

resp. poptávky. Ceteris paribus, je platné, že čím je ekonomika otevřenější, tím jsou obě 

elasticity vyšší. Zpravidla lze konstatovat, že pružnější je nabídka výrobních faktorů zejména 

investičního kapitálu, který se díky své mobilitě může rychle přesunout do zahraničí.  

3.4.2 Zdanění a investiční rozhodování korporací 

Janíčková a Baranová (2013a) konstatují, že daně výrazně ovlivňují chování korporací 

v rámci rozhodnutí o budoucím investování, a to především jedná-li se o korporátní daň 

a rozhodnutí ve smyslu přímých zahraničních investic. Daně mají vliv také na způsob 

financování investičních aktivit, přičemž korporace může navýšit své finanční prostředky 

ze svých vlastních nebo z cizích zdrojů. Vlastní zdroje financování jsou poté zpravidla 

tvořeny z vytvořeného zisku, který se poté transformuje na rozdělený zisk (např. dividendy) 

a zadržený zisk tvořící právě úspory pro další financování investičních aktivit. Korporátní 

zdanění poté způsobuje důchodový efekt ve formě odčerpání zisku, resp. zdroje úspor. 

Substituční efekt se projevuje v situaci, kdy nižší zdanění u nerozděleného zisku než 

u rozděleného může působit na rozhodnutí podniku, zda zisk transformovat na úspory 

či dividendy. Kubátová (2015) konstatuje, že dividendy mají tendenci udržovat stálou úroveň 

v rámci postavení podniku na kapitálovém trhu, proto daňová opatření v této oblasti budou 

především absorbována zejména na úkor zadrženého zisku, resp. úspor. Dalším substitučním 

efektem může být situace, kdy náklady na vlastní zdroje financování jsou vyšší než zdroje 

cizí
43

, právě z důvodu existence korporátní daně. Pro korporace je tato situace výhodná 

                                                 
43

 Mezi cizí zdroje financování se zpravidla řadí úvěry, finanční a operativní leasing, různé druhy dotací, emise 

cenných papírů apod.  
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zejména v případě, kdy placené úroky jsou daňově uznatelnou výdajovou položkou a tvoří 

tzv. daňový štít
44

, což snižuje náklady na externí zdroje financování.  

Podobný pohled na vliv korporátní daně v rámci investiční aktivity lze spatřit v teorii 

daňových klínů. Metodika sestavování daňových klínů je obecně založena na předpokladu, 

že korporace získávají finanční prostředky z cizích zdrojů, přičemž platí úroky z úvěrů 

a dividendy akcionářům. Na druhé straně jsou tyto náklady příjmy investorů, kteří peněžní 

prostředky postoupili korporacím. Investor z logiky věci požaduje určitou míru výnosnosti 

z poskytnutých finančních zdrojů. Daňové klíny jsou primárně využívány při analýze 

distorzních účinků korporátních daní, v rámci různých složek aktiv a různých druhů 

financování. Holečková (2012) definuje daňový klín jako rozdíl mezi mírou výnosu 

společnosti před zdaněním a mírou výnosu investora po zdanění ze zisku a následné osobní 

dani z příjmu. Ve své podstatě se jedná o daňové sazby v efektivní podobě, přičemž metodika 

a podrobný popis těchto sazeb je předmětem kapitoly 5.  

Z makroekonomického hlediska, ceteris paribus, při optimálním stavu ekonomiky jsou 

investice rovny úsporám. V souladu s neoklasickou ekonomickou teorií, která předpokládá 

snahu subjektu o maximalizaci zisku, budou investice funkcí očekávané míry čistého zisku 

a jejich zdanění tuto očekávanou míru sníží. V následujícím Grafu 3.2 jsou investice 

znázorněny investiční křivkou 𝐼, kterou ovlivňuje úroková míra, přičemž velikost je daná 

vzájemnou shodou s výší úspor 𝑆. Před zdaněním v čase 𝑡 = 0 je rovnováhy docíleno v bodě 

𝐸0 při rovnovážné úrokové míře, resp. rovnovážné míře výnosu 𝑟0, a rovnovážné roční míře 

investic 𝐼0. V čase 𝑡 = 1 je zavedena korporátní daň. Nová investiční křivka 𝐼 změní svůj 

sklon oproti původní křivce, neboť daň krátí všechny investice o stejné procento, vzroste 

hrubá úroková sazba na 𝑟∗, čistá sazba poklesne na hodnotu 𝑟𝑡1 a výše úspor a investic 

se sníží na 𝐼𝑡1, ad hoc došlo ke snížení roční míry investic (Široký, 2008; Kubátová, 2015).   

                                                 
44

 Reálný úrokový dopad lze vyjádřit jako rozdíl mezi nominálním úrokem a úrokem sníženým o daň připadající 

na tento úrok (Široký, 2008). 
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Graf 3.2 Vliv zavedení korporátní daně na výši investic  

 

Zdroj: Kubátová (2015), vlastní zpracování. 

Korporátní daně dále zvyšují míru rizikovosti rizikových investic, čímž mohou také 

odrazovat od jejich realizace. Pro dobře prosperující ekonomiku, resp. podporu 

ekonomického růstu je nezbytné, aby existovala jistá míra rizika v podnikání a ochota jedinců 

ji přijímat. Je pochopitelné, že korporátní daně ovlivňují výnos z investic, čímž od rizikových 

investic odrazují, jelikož zde se předpokládá výnos vyšší. Případně zvyšují riziko samotné 

z důvodu právě zdanění čistých zisků, přičemž v případě ztráty je situace nezměněna.
45

 

Prostřednictvím daňové legislativy může vláda rizika eliminovat tím, že bude případné ztráty 

do jisté míry kompenzovat. Mechanizmus této podpory je znázorněn na Grafu 3.3.  

                                                 
45

 Většina států, např. ČR, umožnují odečíst ztrátu z podnikání buď ve stávajícím roce, nebo v roce 

nadcházejícím. Tato možnost zvyšuje očekáváný zisk a kompenzuje se tak z části riziko investování, 

viz např. Kubátová (2015).  
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Graf 3.3 Vliv korporátní daně na podstoupení rizika 

 

Zdroj: Široký (2008, s. 142). 

Na horizontální ose je znázorněna míra rizika, přičemž výnos z investování je zachycen 

na ose vertikální. Investor má v této situaci výběr ze dvou možností, a to nulovou rizikovost, 

resp. držbu hotovosti, nebo investování za rizika. Osa kvadrantu pod úhlem 45° znázorňuje 

křivku možných příležitostí. Pokud je preferována držba hotovosti, tedy poplatník nehodlá 

investovat, nachází se v bodě 0, při nulovém riziku, resp. nulovém zisku. Opačná situace 

se nachází v bodě 𝑋, přičemž poplatník volí kombinaci vysokého rizika 𝑅 a velkého 

výnosu 𝑌. Dle předpokladů indiferenční analýzy se v období před zavedením daně v čase 

𝑡 = 0 poplatník rozhodne pro kombinaci 𝐸0, což je bod dotyku možných příležitostí 

a nejvyšší dostupné indiferenční křivky 𝑖1. V tomto případě je hodnota rizika 𝑟0 

při výnosu 𝑦0. 

 Následujícím předpokladem je, že v čase 𝑡 = 1 je uvalena korporátní daň ve výši 

50 %, přičemž stát zaručuje kompenzaci ztrát z rizika podnikání. V této situaci investor 

dosahuje polovičního rizika i výnosu než před zavedením daně. V čase 𝑡 = 0 by si mohl 

investující subjekt vylepšit kombinaci přesunem z bodu 𝐸 do bodu 𝐸0, nyní volí přesun 

do bodu 𝐸1, kde se sice výše možného rizika a výnosu téměř zdvojnásobí, avšak „čisté“ riziko 

a výnos zůstanou na původní hodnotě 𝐸0 jako před zavedením korporátní daně. Riziko, které 

je v tomto případě stejné, stát převzal část výnosu, ale také garanci za kompenzaci části ztráty 

z možného rizika. Při absenci státní garance by korporátní daň posunula křivku možných 

příležitostí do přímky, která svírá s osou rizika 22,5 stupňů. Nový bod rovnováhy 

𝐸2 by představoval nižší riziko, ale také i výnos. Tento koncept ztráty může podnítit 
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ekonomické subjekty ke zvýšení objemu investic (Široký, 2008; Musgrave a Musgrave, 1994; 

Thompson a Green, 1998).  

V kontextu změn korporátních daní je bezprostředně potřebné brát v úvahu také změny 

v rámci výdajové politiky a také možnost změn ostatních daní, které probíhají v hospodářské 

politice současně a navzájem se ovlivňují. Stejně je také důležité brát v úvahu existující 

rozpočtovou nerovnováhu, která může určovat dlouhodobý fiskální výhled hospodářské 

politiky, resp. budoucí směřovaní politiky daňové. Všechny tyto aspekty jsou bezesporu 

zohledněny také v praktické části předkládané práce, která proto v aplikovaném modelu 

zahrnuje všechny aspekty zdanění.  

3.5 Dílčí shrnutí 

Daň lze definovat jako zákonem určenou povinnou (nedobrovolnou) platbu, která je 

charakteristická svou pravidelností, nenávratností, neúčelovostí a neposkytováním 

protihodnoty za její plnění. Daň odčerpává část důchodu ekonomickým subjektům, 

čímž zajištuje primární zdroje příjmu sátu pro realizaci hospodářské politiky, resp. fiskální 

funkci daní. Z makroekonomického hlediska lze tedy daň považovat za fiskální nástroj tvůrců 

hospodářské politiky, využívaný s cílem dosáhnout priorit hospodářské politiky státu, přičemž 

touto prioritou bývá také hospodářský růst. Z hlediska mikroekonomického se daň považuje 

za aspekt ovlivňující chování ekonomických subjektů. Daňová politika je součástí 

hospodářské politiky státu a lze ji charakterizovat jako praktické využívání daňových nástrojů 

k ovlivňování ekonomických a sociálních procesů ve společnosti.  

Z historického pohledu na zdanění je zřejmé, že daně jsou tak staré jako je moderní 

historie lidstva (zmínky o zdanění se vyskytují již v Bibli), přičemž z historického vývoje lze 

odvodit její současný stav. Soudobé přístupy daňové teorie se zaměřují především 

na definování daňových principů, resp. požadavků kladených na daňový systém.  

Korporátní daň se řadí mezí důchodové daně přímé, resp. předmětem zdanění je 

zpravidla zisk korporací, i když do konstrukce daně se integrují i další daně placené 

korporacemi (viz kapitola 5). Stěžejní v rámci zdanění, a nejen korporací, je zkoumání daňové 

incidence, jelikož dochází k modifikaci původních záměrů daňové politiky. V konečném 

důsledku daň nese vždy jednotlivec, přičemž záleží také na časovém faktoru, struktuře trhu 

a otevřenosti ekonomiky. Korporátní daně významně ovlivňují investiční rozhodování, 

přičemž zde působí důchodový i substituční efekt. Dále zvyšují míru rizikovosti rizikových 

investic, čímž mohou také odrazovat od jejich realizace. 
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Vymezení postavení daňové politiky v rámci fungování ekonomických procesů, 

resp. její postavení v rámci existence hospodářské politiky s důrazem na konkrétní postavení 

korporátního zdanění v kontextu daňové teorie utváří teoretický rámec, který je potřebný dát 

do kontextu teorie růstu, což je předmětem následující části práce. Tato kapitola je také 

významná ve smyslu stanovení případných návrhů a doporučení s ohledem na získané 

výsledky v analytické části práce.  
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4 Ekonomický růst a zdanění – teoretická východiska 

Nezbytnou částí práce je také elementární deskripce růstových teorií a zejména následná 

implementace dopadu zdanění v rámci ekonomického růstu. V rámci růstových teorií se jako 

stěžejní jeví především neoklasická teorie růstu, která tvoří nosný základ pro následující 

modifikace.
46

 V této kapitole bude pozornost věnována vymezení zdanění v rámci exogenních 

a endogenních modelů růstu se zaměřením na vymezení důsledků zdanění, resp. vymezení 

jednotlivých kanálů zdanění, které ovlivňují jednotlivé růstové faktory. Na tuto část bude 

navazovat moderní přístup implikace zdanění v rámci růstových modelů. Závěr kapitoly je 

věnován přehledu empirické literatury, která se zaměřuje právě na problematiku zdanění 

a ekonomického růstu.  

4.1 Zdanění ve vztahu k faktorům ovlivňující ekonomický růst – 

teoretické predikce 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují rychlost a velikost ekonomického růstu. Tyto 

faktory mohou zahrnovat klimatické prostředí, vzdělání, majetková práva, sklon ke spoření, 

přítomnost přístavů apod. Tvůrci empirické růstové teorie navrhli velké množství 

ekonomických a neekonomických proměnných, které mohou ovlivnit ekonomický růst  

(Sala-i-Martin, 1997; Bleaney a Nishiyama, 2002). Obecně však lze zdroje ekonomického 

růstu dle výše zmíněného hlavního proudu členit na lidské a kapitálové. Jak uvádí 

Frait a Červenka (2002), lidské zdroje jsou charakterizovány růstem produktivity práce 

a zvyšováním pracovního nasazení. Obdobná situace je i v případě kapitálu, kde je růst 

ovlivněn jak zásobou reálného kapitálu, tak technickou úrovní kapitálových statků. 

Akumulace těchto determinant je odvozena od motivace jednotlivců spořit a investovat, 

což následně inklinuje ke změnám v ekonomickém růstu. Mezi hlavní zdroje růstu 

se bezesporu řadí i přírodní zdroje, ty jsou však obtížně postižitelné nástroji hospodářské 

politiky.  

Na roli daní ve vztahu k ekonomickému růstu lze nahlížet z několika aspektů. Z prvního 

hlediska můžeme zdanění vnímat jako prvek, jenž zatěžuje ekonomické subjekty, resp.  jejich 

chování, a tedy působí na jejich ochotu spořit či investovat, nebo jejich pracovní nasazení. 

Z dalšího aspektu lze ke zdanění přistupovat jako k prostředku, který zajišťuje především 

zdroje vládních výdajů, jež mohou směřovat do oblastí podporujících ekonomický růst, 
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 Tato kapitola si neklade za cíl charakterizovat genezi růstových teorií, proto v následujícím textu bude 

věnována pozornost především těm teoriím, které budou využity pro potřeby práce v rámci další analýzy.  
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resp. jako produktivní vládní výdaje (viz níže). U toho hlediska jsou však dopady poněkud 

spekulativní, zejména z pohledu výkladu teorie, jelikož daně jsou ze své podstaty definovány 

jako neúčelové platby. Dalším úhlem pohledu je vztah nesouladu mezi příjmy a výdaji 

a jejich vliv na ekonomický růst. V tomto ohledu lze daně vnímat jako očekávanou budoucí 

cenu za současnou fiskální nerovnováhu, resp. nesoulad mezi příjmy a výdaji a naopak. 

Jak konstatuje Voráčová (2007), deficit lze považovat za alternativu ke zdanění.  

S ohledem na výše uvedené je tedy potřebné vnímat zdanění v širším kontextu  

a ne pouze jednostranně. I když v předkládané práci je pozornost zejména věnována daňové 

zátěži jako takové. Na další fiskální proměnné, které úzce souvisejí se zdaněním, je brán 

zřetel a bezesporu nejsou opomenuty především v empirické části práce. Jelikož je nutné brát 

růstovou teorii jako komplexní proces, je nezbytné také integraci zdanění do růstových 

modelů brát komplexně. Je tedy žádoucí, aby se následující text práce zaměřil na všechny 

základní typy zdanění, přičemž zřetel vždy bude brán primárně na korporátní zdanění.  

4.1.1 Vliv daní na investice a úspory 

Úspory ekonomických subjektů ovlivňují zdroje investic. Míra úspor je stěžejním 

prvkem růstu v Solowově modelu, neméně je však významná také v endogenních modelech 

růstu (blíže subkapitola 4.2). Nejsou-li žádné úspory ve společnosti, nelze realizovat 

také investice, resp. stimulovat ekonomický růst. Stěžejní vymezení v této oblasti tedy bude, 

jak daně ovlivňují ochotu těchto subjektů spořit a investovat, resp. jak daně ovlivní substituci 

mezi spotřebou a úsporami či investicemi. Důležitým prvkem je také skutečnost, zda se jedná 

o daně přímé či nepřímé.  

Nepřímými daněmi jsou zasaženy statky a služby podléhající spotřebě. Změna 

ve zdanění některého z nich je ekonomickými subjekty vnímána jako zdražení oproti těm 

statkům, které jsou např. zdaněny nižší sazbou nebo zdanění nepodléhají vůbec. V tomto 

případě dle standardní teorie spotřebitele nastane substituční a důchodový efekt, kdy při snaze 

racionálního spotřebitele maximalizovat užitek dochází k nahrazení statku či služby 

substitutem či ke změně relativního důchodu spotřebitele. Celkový efekt závisí na tom, který 

z výše uvedených efektů převáží. Jak uvádí Voráčová (2007), tyto mikroekonomické efekty 

spotřební daně ovlivní rozdělení důchodu ve společnosti, nikoli však jejich celkovou 

makroekonomickou úroveň.  

Prokazatelnější vliv na agregátní důchod, a tedy na ekonomický růst, lze vysledovat 

u přímých daní, především jsou-li uvaleny na příjmy z kapitálu a úspor. Zdanění ovlivňuje 

tyto agregáty hlavně prostřednictvím jejich dopadu na míru čisté návratnosti těchto aktivit. 
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Opět zde lze shledat substituční i důchodový efekt. Substituční efekt se projeví v situaci, 

kdy změna zdanění povede k substituci mezi budoucí spotřebou (ve formě úspor a investic) 

a současnou spotřebou, tedy nižší návratnost úspor či investic vzniklá zdaněním povede 

k preferenci současné spotřeby před spořením či investováním. U důchodového efektu 

se ekonomické subjekty stávají v důsledku zdanění relativně chudší. Jejich disponibilní 

důchod se sice sníží, což vede ve výsledku i k poklesu úspor, ale preference mezi současnou 

a budoucí spotřebou mohou zůstat neměnné. Jak uvádí Leibfritz, Thornton a Bibbee (1997), 

v tomto případě se domácnosti zaměřují na budoucí spotřebu, ačkoliv je obecně uznáváno, 

že substituční efekt v dlouhém období převažuje. Substituce mezi budoucí a současnou 

spotřebou může nastat také v případě, je-li spotřeba zdaněna relativně méně oproti úsporám 

a kapitálu.  

Dle Kubátové (2015) mohou přímé daně ovlivnit úspory ekonomických subjektů také 

přesunem důchodu mezi subjekty s rozdílnými sklony k úsporám, resp. ke spotřebě. Obvykle 

je patrné, že subjekty s vyšším disponibilním důchodem mají vyšší sklon k úsporám. 

Progresivní daňová sazba tak může vést k redukci úspor ve společnosti z důvodu odčerpání 

důchodu vysoko příjmovému segmentu, jenž by mohl být využit právě k úsporám. Lze tedy 

konstatovat, že progresivní zdanění povede ke snížení úrovně úspor a k negativním vlivům 

na ekonomický růst. 

Vliv přímých daní bude znatelnější ve vztahu k podnikové sféře než v případě 

domácností. Zisk společností se transformuje na zadržený zisk ve formě úspor 

či přerozdělením ve formě dividend. Úspory lze v dalším období investovat či využít jako 

jeden ze zdrojů pro obnovu či pořízení kapitálu, přičemž zdanění těchto aktivit (zdanění zisku, 

úspor či investic) snižuje jejich efektivitu návratnosti. V mezinárodním měřítku nelze 

na ekonomiku pohlížet jako na sterilní prostředí, je tedy nutné zohlednit i vnější zdroje 

investic. Zahraniční investice budou nejspíše citlivé na změnu zdanění stejně jako ty domácí, 

výjimkou však bude, že díky otevřenosti ekonomiky bude záviset také na daňovém 

diferenciálu mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Z empirických studií a statistických 

výkazů (např. Devereux a Griffith, 1998a nebo Anderson, 2008) je patrné, že země s relativně 

vysokým zdaněním nejsou častým příjemcem zahraničních investic. Zhodnocování efektu 

zdanění ve vztahu k investicím se navíc komplikuje při existenci investičních pobídek 

ve formě daňových úlev.  

Je nezbytné si také uvědomit, že každá korporace porovnává mezní užitek z nového 

kapitálu ve vztahu k mezním nákladům z jeho pořízení. Daň v tomto případě představuje 
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náklad na pořízení kapitálu, což může být limitujícím faktorem pro rozhodnutí, 

zda do kapitálu investovat či nikoliv.  

Souhrnem lze konstatovat, že v důsledku zdanění má nižší úroveň úspor a investic 

za následek nižší tempo ekonomického růstu, než by tomu bylo jinak.  

4.1.2 Vliv daní na lidský kapitál 

Lidský kapitál v sobě zahrnuje soubor schopností, dovedností a odpovídající motivace 

tyto schopnosti a dovednosti uplatnit (Becker, 1993). Stejně jako v případě investic a úspor 

ekonomické subjekty očekávají jistou návratnost investic do lidského kapitálu ve formě mzdy 

z pozice zaměstnance, či ve formě vyšší produktivity práce z pohledu zaměstnavatelů. Jak 

uvádějí Erosa a Koreshkova (2007), s rostoucí mírou zdanění pracovních příjmů návratnost 

investic do lidského kapitálu klesá, a to především v případě progresivního zdanění. Vliv 

zdanění však není zcela zřejmý. Jak uvádí Slaný a kol. (2006), pokud dojde k růstu zdanění 

příjmu z práce, zdraží práce relativně oproti volnému času a ekonomické subjekty jsou 

motivovány ke snížení pracovního nasazení, zde pak působí především substituční efekt. 

Na druhou stranu důchodový efekt vzniklý ze ztráty části příjmu působí opačným směrem, 

jelikož zvýšení daní připraví ekonomický subjekt o část jeho příjmu, což by jej mělo naopak 

motivovat k vyššímu pracovnímu nasazení. Který z těchto efektů je dominantní, nelze 

s jistotou říci, bude především záviset na elasticitě nabídky práce. Progresivní zdanění 

důchodů umocní vliv na pracovní nasazení především v případě, ocitne-li se subjekt 

na hranici daňového pásma, přičemž by přesun znamenal pokles v aktuálním příjmu. Vysoká 

progresivita zdanění navíc může odrazovat od investic do lidského kapitálu. Jedinci budou 

ztrácet preference do něj investovat při neadekvátním ohodnocení oproti výchozí pozici. 

Snížení nabídky práce povede bezprostředně k snížení zásoby lidského kapitálu, což bude mít 

dopad na ekonomický růst.  

Investice do lidského kapitálu přinášejí z pohledu korporací vyšší příjem z mezního 

produktu práce. Korporace preferují investice do specifického kapitálu, jehož náklady lze 

rozložit mezi zaměstnance i zaměstnavatele, jelikož návratnost této investice bude 

ku prospěchu oběma zainteresovaným stranám.
47

 Korporace musejí zvažovat tedy nejen 

současný příjem z mezního produktu svých pracovníků a současné náklady na jejich 

zaměstnání, ale i současnou hodnotu budoucích příjmů z mezního produktu práce a budoucích 

                                                 
47

Na rozdíl od investic do obecného lidského kapitálu, kde z důvodu možnosti využití přidaných schopností i u 

jiného zaměstnavatele, je prospěch z této investice primárně přiřčen nejen tedy zaměstnanci, ale i dalším 

budoucím potencionálním zaměstnavatelům, kteří však náklady investice nenesou. 
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nákladů (blíže viz Becker, 1993). Zdanění korporátních příjmů investice do lidského kapitálu 

snižuje, jelikož redukuje volné prostředky pro případné investice, a to nejenom do lidského 

kapitálu. V tomto aspektu se musí brát v úvahu také možnost odpočtu investic do lidského 

kapitálu ve formě daňové úlevy. Jak uvádí Jacobs (2007), pokud tato možnost nastane,  

dá se předpokládat značný růst motivace k těmto investicím. 

Z pozice zaměstnavatele lze vysledovat ještě další efekt zapříčiněný zvýšením 

celkových nákladů práce z důvodu zdanění, a to pokles poptávaného množství práce 

a následné substituování práce kapitálem, což by tedy činilo akumulaci lidského kapitálu 

a investice do něj bezpředmětnými. Na tuto změnu jsou bezprostředně náchylné především 

nízkopříjmové skupiny, jež mohou být snáze nahraditelné oproti kvalifikované pracovní síle. 

Leibfritz, Thornton a Bibbee (1997) uvádějí, že kapitál a práce jsou cenovými komplementy 

v případě, je-li pracovní síla kvalifikovaná, avšak v případě méně kvalifikované pracovní síly 

se jedná o cenové substituty. Tímto tvrzením autoři vyvracejí názor, že snížení nabídky práce 

povede k omezení růstu, poněvadž práce může být nahrazena kapitálem. V tomto směru však 

bude záležet také na kapitálové intenzitě výroby. V odvětví s vysokým podílem lidského 

kapitálu bude tato substituce problematická. Z neoklasických teorií růstu je také patrné, 

že substituce práce a kapitálu má své meze. Snížení nákladů práce lze realizovat 

prostřednictvím snížené poptávky, což ovšem povede k nezaměstnanosti.  

Z výše uvedeného lze shrnout, že změny zdanění ve vztahu k lidskému kapitálu mají 

spíše negativní dopady, což však nelze jednoznačně konstatovat. V případě zdanění 

pracovních příjmů se tato skutečnost projeví negativně na investicích do lidského kapitálu, 

přičemž tento efekt je umocněn progresivitou zdanění. Dopady u zdanění korporací již tak 

jednoznačné nejsou, přičemž v případě změny zdanění ponese náklad i zaměstnanec,  

např. ve formě snížené mzdy či ve formě nižších investic do lidského kapitálu.  

4.1.3 Vliv daní na technologický pokrok 

V současné době existuje poměrně málo prací věnovaných zdanění, inovacím 

a technologickému růstu, zejména pak v teoretické rovině. Jak uvádí Kotlán (2010), 

ve smyslu nových teorií růstu vychází tento přístup z hypotézy existence externalit spojených 

s kapitálovou akumulací. Tedy pozitivní externality plynoucí z akumulace kapitálu připadají 

celé společnosti a ne jen jeho vlastníkům. Tento postoj je chápán v tom smyslu, že akumulace 

kapitálu je spjata s akumulací znalostí a dovedností a tudíž zvyšuje technický pokrok. 

Technický pokrok je dle Romera (1986) determinován také ve formě velikosti pracovní síly, 

což může působit jako negativní externalita. V tomto případě převažují tendence najímání 
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levné pracovní síly před investicemi do technologického pokroku. Výše popsané kanály, 

jež působí na kapitálovou akumulaci či pracovní nasazení, mohou tedy bezprostředně ovlivnit 

technologický pokrok.  

Harberger (1962) ve své studii poukazuje na vztah zdanění a produktivity jednotlivých 

sektorů. Ve své práci konstatuje, že vyšší míra zdanění negativně ovlivňuje technický pokrok, 

protože je-li více zdaněn sektor s vysokou produktivitou, dochází k přesunu investic 

do sektoru s nízkou produktivitou.  

O pozitivním dopadu výzkumu a vývoje na ekonomickou výkonnost panuje na obecné 

úrovni shoda. Vlády se proto obvykle snaží o podporu aktivit v této oblasti a podporují 

či zvýhodňují výdaje do ní vložené. S ohledem na výzkum a vývoj realizovaný na úrovni 

podnikatelských subjektů jsou národní faktory velkou měrou determinovány daňovými 

pobídkami, podporami, patentovými právy a dalšími nástroji na podporu investic. Daňová 

politika má také významnou roli při stimulaci výzkumu a vývoje jakožto reakce na vysokou 

úroveň rizika spojenou s tímto typem investic. Neschopnost jednotlivých podnikatelských 

subjektů zajistit se samostatně vůči nadměrnému riziku vede k nižšímu investování do všech 

odvětví vědy a výzkumu, přičemž daňové stimuly toto riziko snižují a zvyšují čistou 

návratnost této investice.  

Myles (2007) konstatuje, že důležitým aspektem pro ekonomický růst je také 

podnikatelská činnost. Podnikatelská činnost přináší sebou nové inovativní výrobky 

a technologie, které se po úspěšném zavedení na trh mohou snadno implementovat napříč 

různými odvětvími, čímž stimulují ekonomický růst. Daňová omezení v rámci korporátní 

daně mohou být limitujícím faktorem pro rozhodnutí subjektu, zda setrvat v zaměstnání 

jako zaměstnanec, nebo začít podnikat. Opět zde tedy lze shledat substituční efekt.  

Myles (2007) dodává, že progresivní zdanění příjmů korporací relativně snižuje příjem 

korporace po zdanění v rámci úspěšného podnikání, oproti příjmům korporace po zdanění 

v případě méně úspěšného či neúspěšného podnikání. To vede k menší motivaci postupovat 

riziko jednotlivce při volbě mezi podnikáním a setrváním v zaměstnaneckém poměru. 

Dopad daňové politiky na technologický pokrok nebyl poměrně dlouhou dobu 

zkoumán, neboť technologický pokrok byl v růstových modelech považován za exogenní 

veličinu. Teprve pokročilé modely, které tento pokrok endogenizovaly, umožnily zároveň 

studovat veličiny, které jej ovlivňují. V existující literatuře je technologický pokrok obvykle 

zkoumán prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje, či do inovací, přičemž je zde 

prokázána vazba ve formě pozitivních externalit v případě kapitálové akumulace 

a negativních externalit v případě pracovní síly. 
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4.1.4 Vliv ostatních fiskálních proměnných souvisejících s ekonomickým růstem  

V úvodu této subkapitoly již bylo zmíněno, že je nezbytné zkoumat procesy 

v ekonomice komplexně. Proto je nyní potřebné v následné teoretické části práce, a také 

v empirickém modelu, zohlednit také ostatní fiskální proměnné, a to zejména vládní výdaje. 

Denaux (2007) či Izák (2011) uvádějí, že pro komplexnost posouzení vlivu daní 

na ekonomický růst je žádoucí do modelu zahrnout také vládní výdaje.  

Daně slouží jako prostředek, prostřednictvím kterého vláda financuje své aktivity, 

resp. vládní výdaje. V rámci endogenních modelů růstu má vláda velký potenciál ovlivňovat 

míru růstu ekonomiky zejména v dlouhém období, jelikož míra růstu závisí na opatřeních 

vlády v oblasti daní, poskytování veřejných služeb atd. (Izák, 2011). Obecně je vždy 

uznáváno, především v rámci Keynesovy ekonomie, že vládní výdaje v rámci fiskální 

expanze vedou k podpoře ekonomického růstu. Současné poznatky však toto tvrzení částečně 

vyvracejí. Devarajan a kol. (1996) vyzdvihují důležitost rozdílu mezi produktivními 

a neproduktivními vládními výdaji. Dále zastávají názor, že mezi veřejnými investičními 

výdaji a ekonomickým růstem je pozitivní vztah, přičemž mezi vládními výdaji určenými 

na spotřebu a růstem je vztah negativní. Produktivními vládními výdaji jsou zde poté myšleny 

především vládní investiční výdaje či výdaje na školství a za neproduktivní výdaje lze poté 

považovat především sociální výdaje. Obecná shoda však o tomto rozdělení v odborné 

literatuře nepanuje. Afonso, Schuknecht a Tanzi (2005) zdůrazňují, že některé vládní výdaje 

jsou pro výkonnost ekonomiky nezbytné, a to především tzv. produktivní výdaje, které jsou 

významné pro ekonomický růst stejně jako soukromý kapitál či pracovní síla. Jedná 

se o výdaje, které mohou přímo zvyšovat úroveň lidského či fyzického kapitálu, stimulovat 

technologický pokrok, resp. podporovat ekonomický růst. Drobiszová a Machová (2015) dále 

dodávají, že vládní výdaje také nepřímo podporují ekonomický růst tím, že vytvářejí vhodné 

institucionální podmínky pro soukromé investice, přičemž při absenci těchto výdajů by 

ekonomika nemohla dobře fungovat a jejich ne realizace by vedla k poškození ekonomického 

růstu. Dalším aspektem v oblasti vlivu vládních výdajů ve vztahu k ekonomickému růstu je 

jejich efektivita. To, jestli jednotlivé vládní výdaje budou mít vliv na ekonomický růst, 

je závislé také na jejich efektivitě využití. Vládní výdaje nemohou mít pozitivní vliv 

na ekonomický růst, jestliže budou vynaloženy v rámci neefektivních projektů, nebo dojde-li 

k vytěsnění soukromých investic (Afonso a Furceri, 2008). Agénor (2010) dodává, že pokud 

je míra efektivnosti vládních výdajů vysoká, mohou být tyto výdaje považovány 

za produktivní.  
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V rámci vládních výdajů bude záležet na dvou stěžejních aspektech,  

a to na produktivitě vládních výdajů a také jejich efektivním vynaložení. V rámci dopadů 

na ekonomický růst je poté nezbytné vnímat tento vztah ve smyslu vzájemných vazeb mezi 

zdaněním a vládními výdaji. Lze předpokládat, že prorůstové účinky budou mít ty vládní 

výdaje, které jsou financovány nedistorzními daněmi. Naopak nereproduktivní vládní výdaje, 

jež jsou financovány distorzními daněmi, budou mít protirůstové tendence.  

4.2 Exogenní a endogenní modely růstu s aspektem na zdanění 

Problematika týkající se ekonomického růstu je považována mnoha ekonomy z pohledu 

makroekonomické teorie za stěžejní předmět zkoumání. Bezprostředně lze konstatovat, 

že samotné zkoumání příčin bohatství národů stálo u prvopočátku vzniku ekonomické teorie 

jako takové. Mezi prvními začali o zdrojích bohatství národů uvažovat již merkantilisté. 

Ti přijali názor, že faktor bohatství představují zejména peníze, resp. aktivní bilance 

zahraničního obchodu. Fyziokraté zase viděli zdroj bohatství ve zboží vyprodukovaném 

v zemědělství. Podle Smithe (2001) spočívá zdroj bohatství především v mezinárodní dělbě 

práce. V rámci dějin ekonomického myšlení lze zmínit také další, neméně významné 

ekonomy, jako Davida Ricarda či Thomase Malthuse, kteří se myšlenkou o zdrojích bohatství 

národů také zabývali. První ucelený koncept růstových teorií byl však vytvořen v první 

polovině 20. století, kdy keynesiánští ekonomové Harrod (1939) a Domar (1946)
48

 ve svých 

pracích zdůvodňovali ekonomický růst jako efekt působení akcelerátoru, resp. multiplikátoru. 

Tomuto modelu předcházel Ramseyův model z roku 1928, ten se však dostal do popředí 

až rozpracováním neoklasickými ekonomy Cassem (1965) a Koopmansem (1965). Harrodův 

Domarův model růstu dynamizuje Keynesovu teorii plné zaměstnanosti
49

 a implikuje také, 

že rovnováhy (zaručeného tempa růstu) je dosahováno tehdy, pokud je zamýšleno investovat 

právě tolik, kolik úspor vytvoří v důsledku investic zvýšený čistý produkt. Dále je v modelu 

definováno skutečné tempo růstu, které lze vyjádřit např. skutečným růstem HDP; přirozené 

tempo růstu, které je určené součtem růstu technického pokroku a růstu pracovní síly, resp. 

produktivita práce a očekávané tempo růstu determinované tempem růstu, které očekávají 

ekonomické subjekty. Autoři přicházejí k závěru neexistence stabilní rovnováhy, neboť 

jakýkoli jiný růst než tzv. „zaručené tempo růstu“ vede k trvalým nerovnováhám.  

                                                 
48

Podobné závěry Harroda a Domara spějí ke společnému vysvětlování růstové teorie v rámci dynamizované 

keynesiánské teorie.  
49

 Blíže k teorii plné zaměstnanosti viz Keynes (1936). 
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Relativně nový názor na růstové teorie přinesl pohled Solowa (1956) a Swana (1956), 

který se stal nosným základem pro jejich další moderní modifikace. Tento neoklasický model 

růstu je postaven na myšlence, že každá ekonomika spěje do tzv. stálého stavu. Stálý stav 

představuje dlouhodobou rovnováhu a je považován za situaci, v níž je kapitál na pracovníka i 

produkt na pracovníka neměnný. Dalším závěrem tohoto modelu je teze o konvergenci 

jednotlivých ekonomik. Úroveň stálého stavu, resp. úroveň výstupu na osobu je 

determinovaná mírou úspor, v důsledku toho dvě země, které mají přístup ke stejné 

technologii výroby a zároveň mají stejnou míru úspor, nakonec vždy k sobě konvergují 

na stejnou úroveň stálého stavu, resp. výstupu na hlavu.  

Podstata tohoto modelu tedy spočívá na dvou-faktorové produkční funkci, která dává 

prostor pro substituci práce a kapitálu, jak vyplývá z rovnice (4.1), resp. rovnice (4.2), která je 

vyjádřená ve vztahu k efektivní jednotce práce: 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿),           (4.1) 

𝑌

𝐴𝐿
= 𝑓 (

𝐾

𝐴𝐿
) ⇒ 𝑦 = 𝑓(𝑘),         (4.2) 

kde 𝑌 vyjadřuje velikost výstupu, 𝐾 akumulaci kapitálu a 𝐴𝐿 velikost pracovní síly 

a její produktivitu. V relativním vyjádření poté 𝑦 znázorňuje výstup na hlavu a 𝑘 velikost 

kapitálu na jednotku efektivní práce, přičemž rovnice (4.2) je nazývaná také jako intenzivní 

produkční funkce.  

Jedním z předpokladů tohoto modelu jsou konstantní výnosy z rozsahu, resp. situace, 

kdy se práce i kapitál zvětšují o dané procento, pak se produkce zvyšuje o stejné procento 

a zároveň je model založen na předpokladu klesajících mezních výnosů z kapitálů, tedy 

jestliže se zvětšuje vybavenost práce kapitálem, přírůstky produktu klesají. Klesající mezní 

produkt z kapitálu zapříčiní, že každá ekonomika se dříve či později dostane do situace, 

kdy výstup na pracovníka už nemůže dále růst, resp. se dostane do stálého stavu. Překonání 

stálého stavu, tedy dalšího růstu v ekonomice, lze dosáhnout zapojením technického pokroku, 

přičemž ten je dán exogenně.  

Podstata fungování Solowova modelu je zachycena v následujícím Grafu 4.1. Jak již 

bylo zmíněno výše, 𝑦 = 𝑓(𝑘) představuje výstup na obyvatele, resp. produkční funkci; 

𝑛  představuje tempo růstu fyzické pracovní síly (populace), které je v rámci tohoto modelu 

také exogenní; 𝑘 je množství kapitálu a 𝛿 představuje míru amortizace. Následný vztah 

(𝑛 + 𝛿). 𝑘 reprezentuje amortizační linii a představuje, kolik kapitálu je zapotřebí 

amortizovat, resp. výši potřebných restitučních investic. I zde je platný základní keynesiánský 

předpoklad o rovnosti investic a úspor, přičemž tedy míra investic na osobu je určena mezním 
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sklonem k úsporám, proto je možné investiční funkci vyjádřit jako 𝑖 = 𝑠. 𝑓(𝑘)50. Výše 

popsaný stálý stav je zachycen v bodě 𝑘2, který lze také vyjádřit pomocí vztahu 

(𝑛 + 𝛿). 𝑘 = 𝑠. 𝑓(𝑘). V této situaci dodatečná jednotka kapitálu na pracovníka nemá žádný 

efekt na výstup, resp. velikost investic na osobu se rovná amortizaci. Ve stálém stavu jsou jiné 

než udržovací investice kontraproduktivní, jelikož další zvýšení kapitálu má smysl pouze 

v případě, kdy je potřebné vybavit dalšího pracovníka, při růstu technického pokroku 

či v rámci amortizace již investovaného kapitálu. Pokud se ekonomika nachází nalevo 

od stálého stavu (bod 𝑘1), jedná se o situaci, kdy množství investic převyšuje množství 

potřebné na obnovu kapitálu, ekonomika bude vykazovat krátkodobý růst, resp. růst 

kapitálové zásoby, jelikož část hrubých investic připadne na restituční investice a také budou 

narůstat čisté investice, a to až do stálého stavu (bod 𝑘2). Obdobná situace nastane, dojde-li 

k navýšení míry úspor (𝑠). Opačná situace nastane napravo od stálého stavu (bod 𝑘3), 

kdy se v ekonomice nachází vysoká míra kapitálové zásoby, přičemž hrubé investice nejsou 

dostatečné na amortizaci kapitálu a čisté investice jsou tak záporné. Menší množství investic 

než opotřebeného kapitálu na hlavu má za následek, že kapitál na hlavu se začne snižovat 

a ekonomika se v dlouhodobém horizontu vrátí opět do stálého stavu  

(Baro a Sala-i-Martin, 2004).  

  

                                                 
50

 Mezní sklon k úsporám definuje, jakou část důchodu subjekt ušetří, přičemž úspory lze definovat vztahem 

S = mps.Y, po aproximaci v rovnici 4.2 je zřejmé y = f (k), a proto je možné investiční funkci vyjádřit jako 

i = s. f (k). 
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Graf 4.1 Solowův neoklasický model růstu (vliv zdanění) 

 

Zdroj: Baro a Sala-i-Martin (2004), vlastní úprava. 

 

V souladu s tvrzením Baro a Sala-i-Martin (2004), lze situaci zachycenou v Grafu 4.1 

popsat pomocí rovnice (4.3)
51

 jako: 

�̇� = 𝑠. 𝑓(𝑘) − (n+ 𝛿). 𝑘,         (4.3) 

přičemž z výše uvedeného je zřejmé, že změna výstupu na jednoho pracovníka �̇� je 

závislá výlučně na koeficientu 𝑘. Míru efektivní amortizace poměru práce a kapitálu 

zachycuje vztah (𝑛 + 𝛿). Vztah 𝑠. 𝑓(𝑘) vyjadřuje investiční funkci, přičemž budeme-li 

uvažovat, že mezní sklon k úsporám 𝑠 = 0, kapitál na pracovníka bude klesat z části díky 

amortizaci kapitálu 𝛿 a z části díky růstu populace 𝑛. 

Myles (2009) zastává názor, že Solowův model s konstantní mírou úspor nechává velmi 

malý prostor pro ovlivnění míry růstu prostřednictvím daňové politiky. Dále dodává, že i 

v případě, že by míra úspor mohla být variabilní, bude stále existovat omezený počet 

ekonomických možností, které mohou být zdaněním ovlivněny v rámci tohoto modelu. 

Jak uvádí Kotlán (2010), vliv zdanění se do růstových teorií integruje především 

prostřednictvím jeho vlivu na jednotlivé růstové proměnné. Na cestě ke stálému stavu v rámci 

Solowova neoklasického modelu růstu je stěžejní růst míry úspor, resp. růst investic, který 

vede k růstu akumulace kapitálu a zvýšení dlouhodobého růstu. V případě Solowova modelu 

                                                 
51

 Jedná se o klíčovou rovnici Solowova modelu, která vyjadřuje jeho podstatu. Blíže k odvození 

např.  Baro a Sala-i-Martin (2004) nebo Čihák a Holub (2000).  
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růstu je zřejmé, že dojde-li k změně zdanění determinující úroveň úspor, projeví se tato změna 

také v růstu. Bude-li v modelu předpokládáno zvýšení daní, bude mít tato skutečnost vliv 

na tvorbu investic, resp. úspor (blíže subkapitola 4.1.1), což povede k poklesu křivky  

𝑖 = 𝑠. 𝑓(𝑘) na úroveň 𝑖 ∗= 𝑠. 𝑓(𝑘), tím dojde k celkovému snížení kapitálové zásoby z 𝑘2 

na 𝑘 ∗ a zároveň dojde také k poklesu výstupu na jednoho pracovníka z 𝑦2 na 𝑦 ∗.  

Solowův model dodnes představuje základní rámec pro analýzu problematiky 

ekonomického růstu, i když závěry původního modelu o exogenních faktorech technického 

pokroku a tempu růstu obyvatelstva byly již překonány.  

Od poloviny 80. let 20. století jsou přístupy k dlouhodobému růstu označovány za nové 

endogenní teorie růstu. Tvůrci těchto teoretických konceptů se zprvu snažili doplnit 

neoklasický model růstu a odstranit jeho nedostatky. Posléze však vytvořili zcela novou 

samostatnou teorii, jež se stala nedílnou součástí makroekonomie. Podstata těchto modelů je 

především postavena na endogenizaci technického pokroku a širší definici kapitálu, 

především lidského kapitálu (znalosti a dovednosti jedince). Stěžejní v této oblasti se jeví 

především práce Romera (1986) a Lucase (1988), kteří právě redefinovali pojem kapitál, resp. 

rozšířili jej o lidský faktor, což zvýšilo hodnotu kapitálového koeficientu a došlo tak 

ke zpomalení konvergence ekonomik ke stálému stavu. Oba považovali kapitálové investice 

do fixního a lidského kapitálu za pozitivní externality.
52

 Becker (1993) definuje lidský kapitál 

jako soubor schopností, dovedností a odpovídající motivace tyto schopnosti a dovednosti 

uplatnit.  

Mezi elementární modely navazující na neoklasický přístup s myšlenkou endogenního 

technického pokroku patří tzv. AK modely. Čihák a Holub (2000) definují, že pokud budou 

výnosy z externalit, resp. z lidského kapitálu tak vysoké, že výnosy z akumulovaného faktoru 

(kapitálu) budou konstantní či rostoucí, v modelu bude možné definovat endogenní růst. 

Stěžejní teze těchto modelů je opřena o skutečnost, že empirie nepotvrdila klesající mezní 

produkt z lidského kapitálu.  

Klíčovým prvkem modelu je produkční funkce, ve tvaru dle rovnice (4.4), resp. (4.5) 

zapsaná v intenzitním tvaru:
53

 

𝑌 = 𝐹(𝐾) = 𝐴𝐾,          (4.4) 

𝑦 = 𝐴. 𝑘 ,          (4.5) 

                                                 
52

 Investice do vědomostí a znalostí vedou k obnově a vzniku nových technologií, které se dříve či pozdě šíří 

napříč společností.  
53

 Produkční funkci ve tvaru AK lze chápat jako mezní případ Cobbovy-Douglasovy funkce, 

viz Čihák a Holub (2000). 
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kde 𝐴 je pozitivní konstanta reflektující úroveň technologie, resp. konstantní mezní 

produkt kapitálu. 𝐾 představuje široce specifikovaný kapitál zahrnující také kapitál lidský, 

přičemž 𝑘 lze definovat jako kapitál na efektivního pracovníka. Výstup, resp. výstup na hlavu 

představuje poté 𝑌, resp. 𝑦. V modelu je průměrný a mezní produkt z kapitálu konstantní 

na úrovni 𝐴 > 0.  

Dynamika v modelu AK je zachycena v Grafu 4.2, přičemž zde postačilo aproximovat 

neoklasickou produkční funkci v rovnici (4.6), znázorňující kapitálovou dynamiku na hlavu, 

resp. vývoj investic v Solowově modelu, produkční funkci typu AK, resp. výrazem 

𝑓(𝑘) 𝑘⁄ = 𝐴, čímž bylo dosaženo rovnice (4.7), představující právě dynamiku kapitálové 

zásoby v modelu AK:
54

  

�̇� 𝑘 = 𝑠. 𝑓 (𝑘) 𝑘⁄ − (𝑛 + 𝛿) ⁄ ,        (4.6) 

𝛾 = �̇� 𝑘 =⁄ 𝑠. 𝐴 − (𝑛 + 𝛿).        (4.7) 

Graf 4.2 Dynamika v modelu AK a zdanění 

 

Zdroj: Zdroj: Baro a Sala-i-Martin (2004, s. 64). 

V AK modelu je křivka úspor zachycena vztahem 𝑠. 𝐴, přičemž ta se nachází nad úrovní 

amortizační linie 𝑛 + 𝛿, proto pokud je platné 𝑠. 𝐴 > 𝑛 + 𝛿, může docházet k trvalému růstu, 

a to i bez změny exogenního technologického pokroku v rámci stálého stavu. Jak konstatuje 

Kotlán (2010), kapitálová dynamika (𝛾) není závislá na kapitálovém koeficientu (𝑘), podíl 

                                                 
54

 Podrobný popis matematického odvození modelů růstu nabízí např. Čihák a Holub (2000) 

nebo Baro a Sala-i-Martin (2004). 
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investic na akumulaci kapitálu tedy bude konstantní a roven součinu míry úspor a mezní 

produktivity kapitálu na pracovníka (𝑠. 𝐴). Závěrem modelu tedy je, že ekonomika 

se nepřesune do stálého stavu dle předpokladu Solowova modelu, jelikož akumulace kapitálu 

má dlouhodobý vliv na ekonomický růst, přičemž růst na pracovníka neroste pouze tempem 

růstu technického pokroku, ale roste tempem větším, a to je dáno mírou úspor a mezní 

produktivitou kapitálu.  

Myles (2009) uvádí, že vliv daní v rámci AK modelů lze zkoumat pouze z pozice jejich 

vlivu na míru úspor 𝑠. V Grafu 4.2 je dále znázorněna situace, při níž dojde k poklesu míry 

investic, např. z důvodu zvýšení zdanění nebo zavedení nové daně, která má bezprostřední 

vliv na úroveň investic, resp. úspor (blíže subkapitola 4.1.1). Po zdanění dojde k poklesu míry 

investic, resp. úspor a křivka 𝑠. 𝐴 klesne na úroveň 𝑠. 𝐴 ∗, přičemž dojde ke  zvětšení mezery 

mezi celkovou mírou úspor a amortizační linií, resp. mírou znehodnocení kapitálu. 

Důsledkem této změny je pokles výstupu, resp. ekonomického růstu.  

Pro úplnost je nezbytné zmínit také v krátkosti R&D modely, které se řadí mezi další 

modely operující s endogenním technologickým pokrokem. Tyto modely jsou nazývány 

modely výzkumu a vývoje a jejich podstata je založena na prosazování mikroekonomických 

základů makroekonomie, v rámci využití znalostí a inovací. Mezi prvními, kdo tyto modely 

představil, lze zmínit především Romera (1990) či Aghiona a Howitta (1992), přičemž 

v těchto modelech je produkční sektor ekonomiky rozšířen o sektor produkující inovace. 

Zdrojem růstu v těchto modelech je lidský kapitál, resp. akumulace znalosti a inovace, které 

jsou však součástí technologického pokroku a ne kapitálu jako takového. Rusek (1998) 

zmiňuje, že se v podstatě jedná o snahu korporací docílit konkurenční výhody na trhu 

prostřednictvím inovací. Kotlán (2010) dodává, že novinkou modelu je endogenizace 

technického pokroku, který je kriticky závislý na pracovní síle pracující ve výzkumu.  

Jak již bylo zmíněno výše, AK modely, resp. R&D modely vycházejí z neoklasického 

Solowova modelu růstu, přičemž další determinantou ovlivňující ekonomický růst je nyní již 

endogenní technologický pokrok a šířeji specifikovaný kapitál, resp. lidský kapitál.  

King a Rebelo (1990) uvádějí, že v rámci endogenních modelů existují vyšší náklady zdanění, 

a to z důvodu možnosti růstu i po dosažení stálého stavu, proto je možné lépe kvantifikovat 

dopad zdanění v rámci společenského blahobytu. Implikace zdanění v těchto modelech tedy 

opět bude možné interpretovat skrze vliv na jednotlivé faktory ovlivňující ekonomický růst, 

které jsou definovány v jednotlivých modelech. Je zřejmé, že stěžejní bude v rámci těchto 

modelů vliv zdanění na investice a úspory, lidský kapitál a technický pokrok. Pro přehlednost 

je této problematice věnována následující samostatná kapitola.  
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4.3 Moderní přístup implikace zdanění v modelech růstu  

Integrací zdanění do růstových modelů se zabývá řada prací (např. Myles, 2009 

či Zagler a Durnecker, 2003), které však opomíjejí aplikaci konkrétního typu zdanění 

využívaných v jednotlivých daňových systémech. Moderní přístupy se proto snaží nalézt 

způsob, jak integrovat jednotlivé typy zdanění do růstových modelů.  

Machová (2014) zastává názor, že v rámci integrace zdanění do růstových modelů 

existují v současnosti dva elementární přístupy. Prvním je přístup sociálního plánovače. 

Sociální plánovač sleduje procesy v ekonomice jako celek shora, přičemž jeho cílem je 

dosáhnout co nejlepšího výsledku v rámci celé ekonomiky, resp. maximalizace funkce 

společenského blahobytu. Přístup založený na principu sociálního plánovače tedy 

nerespektuje individuality a specifika jednotlivých rozdílných ekonomických subjektů (firmy, 

domácnosti) ve společnosti, ale vnímá procesy v ekonomickém prostředí jako celek. Poněkud 

opačný postoj lze shledat v případě přístupu ekonomických agentů, který právě zohledňuje 

rozdílné chování ekonomických subjektů. Je zde tedy zohledněna skutečnost, že ekonomické 

subjekty se snaží maximalizovat svůj užitek, např. korporace se snaží o maximalizaci zisku, 

a to v rámci existence zdanění.  

Nedostatkem koncepce sociálního plánovače je, že pracuje výhradně jen s těmi daněmi, 

které mají přiřazenou funkční klasifikaci (daně na kapitál, práci, spotřebu…), nikoliv však 

s těmi, které se standardně vyskytují v daňových mixech vyspělých států
55

. Empirická analýza 

založená na tomto přístupu může být poté značně zavádějící, proto se jako relevantnější jeví 

přístup z pohledu ekonomických agentů, u kterého lze implementovat daňové proměnné 

založené na klasifikaci podle vazby na předmět daně (Kotlán a Machová, 2014). 

Jak již bylo zmíněno výše, v rámci tohoto přístupu se jednotlivé ekonomické subjekty 

snaží maximalizovat funkci svého užitku. Barro (1990) či Rebelo (1991) konstatují,  

že ve stálém stavu roste ekonomika stejným tempem jako soukromá spotřeba a akumulace 

fyzického a lidského kapitálu. Barro (1990) definuje, že růst spotřeby je determinován snahou 

ekonomických agentů o maximalizaci celkového užitku 𝑈, přičemž jsou zde podstatné časové 

preference ve vztahu ke spotřebě.  

V rámci celkového užitku při nekonečném časovém horizontu platí následující vztah 

daný rovnicí (4.8): 

𝑈 = ∫ 𝑒−𝜌𝑡𝑢(𝐶)𝑑𝑡
∞

0
,          (4.8) 
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 Daňový mix vyspělých zemí zpravidla obsahuje korporátní daně, osobní důchodové daně, majetkové daně 

a daně ze spotřeby. 



60 

 

kde 𝐶 představuje spotřebu na obyvatele a 𝜌 je konstantní míra časových preferencí 

(𝜌 > 0). Pokud se bude předpokládat konstantní mezičasová elasticita substituce ve spotřebě 

(1 𝜃⁄ ), bude mít užitková funkce ekonomických agentů 𝑢 následující podobu dle rovnice 

(4.9): 

𝑢(𝐶) =
𝐶1−𝜃−1

1−𝜃
.          (4.9) 

V rámci ekonomických agentů – domácností je jejich chování determinováno jejich 

rozpočtovým omezením, které lze vyjádřit dle rovnice (4.10), jak definuje Machová (2014): 

�̇� = (1 − 𝜏𝑤)𝑤𝑙 + (1 − 𝜏𝑎)𝑟𝑎 − (1 + 𝜏𝑐)𝑐 + 𝑡𝑟,     (4.10) 

kde 𝑎,𝑤, 𝑙, 𝑐 𝑎 𝑡𝑟 představují velikost aktiv, mezd, pracovníků, spotřeby a transferových 

plateb na obyvatele a 𝑟 je poté čistý mezní výnos z fyzického kapitálu. Míra zdanění práce, 

majetku a spotřeby je zde aproximovaná proměnnými 𝑡𝑤, 𝑡𝑎 𝑎 𝑡𝑐 . V rámci optimalizace 

chování a s aspektem na výše zmíněné rozpočtové omezení se jednotlivé domácnosti 

rozhodují mezi spotřebou (prací) a volným časem. Tento poměr je závislý na čisté mezní míře 

výnosu po zdanění 𝑟, následně lze tedy optimalizační funkci 𝐽 vyjádřit následujícím 

vztahem zachyceným v rovnici (4.11): 

𝐽 = 𝑢(𝐶)𝑒−𝜌𝑡 + 𝜇[(1 − 𝜏𝑤)𝑤𝑙 + (1 − 𝜏𝑎)𝑟𝑎 − (1 + 𝜏𝑐)𝑐 − 𝑎 + 𝑡𝑟].   (4.11) 

Řešením této optimalizační funkce spočívá v položení první derivace dle kontrolních 

proměnných (𝑐, 𝑎) rovno nule: 

𝑒−𝜌𝑡𝑐−𝜃 = 𝜇(1 + 𝜏𝑐),         (4.12) 

−𝜇 = 𝜇(1 − 𝜏𝑎)𝑟.̇          (4.13) 

Míru růstu spotřeby, resp. také míru ekonomického růstu, lze na základě výsledku 

z rovnic (4.12) a (4.13) vyjádřit následovně, viz rovnice (4.14), v případě nekonstantního 

zdanění spotřeby 𝜏𝑐, resp. vztahem (4.15) v případě konstantního zdanění spotřeby 𝜏𝑐 

následovně: 

𝛾 = (1 − 𝜃)[(1 − 𝜏𝑎 )𝑟 − �̇�𝑐/(1 − 𝜏𝑐) − 𝜌] ,      (4.14) 

𝛾 = (1 − 𝜃)[(1 − 𝜏𝑎)r − ρ].      (4.15) 

Předpokládejme, že korporace jako ekonomičtí agenti se snaží primárně o maximalizaci 

zisku před zdaněním. Pokud je výstup na jednoho pracovníka dán produkční funkcí (4.2), je 

možné funkci zisku znázornit následným vztahem (4.16) (Macek, 2015): 

𝜋 = 𝑓(𝑘) − 𝑤(𝑟 + 𝛿)𝑘.         (4.16) 

Situaci, kdy se korporace snaží maximalizovat zisk po zdanění, lze poté definovat 

rovnicí (4.17), která představuje tedy maximalizační užitkovou funkci, následovně: 

𝑟 = (1 − 𝜏𝑓)[𝑓
,(𝑘) − 𝛿],         (4.17) 
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kde 𝜏𝑓 znázorňuje sazbu daně ze zisku.  

Z výrazu (4.17) a (4.14) lze následně odvodit míru ekonomického růstu v rámci 

korporací i domácností, a to dle níže uvedené rovnice (4.18): 

𝛾 = (1 − 𝜃)[(1 − 𝜏𝑎 )(1 − 𝜏𝑓)[𝑓
,(𝑘) − 𝛿] − �̇�𝑐/(1 − 𝜏𝑐) − 𝜌].    (4.18) 

Jak uvádí Macek (2015), tato rovnice však nezahrnuje osobní důchodové daně, 

resp. zdanění práce, a v případě existence konstantního zdanění spotřeby by výsledky taktéž 

nebyly příliš relevantní. Je nutné tedy rovnici (4.18) patřičně modifikovat tak, aby blíže 

odpovídala přístupu ekonomickým agentů, resp. aby zahrnovala všechny typy zdanění 

v rámci daňového mixu vyspělých zemí.  

Modifikace modelu spočívá v hlubší analýze chování korporací. Jak uvádí Kotlán 

a Machová (2014), v sektoru korporací jsou zpravidla všechny proměnné vztaženy k efektivní 

práci �̂� = 𝐿𝑥𝑡, kde 𝑥 představuje tempo růstu technologického pokroku. Poté je platný 

následující vztah �̂� = 𝐾  �̂�⁄  a 𝑐 = 𝐶 �̂�⁄ . Pokud je produkční funkce vyjádřená v následujícím 

tvaru 𝑌 = 𝑓(𝐾, �̂�), lze zisk po zdanění 𝜋 definovat dle následující rovnice (4.19):  

�̂� = �̂�{(1 − 𝜏𝜋)[𝑓(�̂�) − 𝑤𝑒−𝑥𝑡 − 𝛿�̂�] − 𝑟�̂�},      (4.19) 

kde 𝜏𝜋 představuje míru zdanění zisku. Pro získaní řešení je opět nutné rovnici (4.19) 

derivovat, resp. položit první derivaci funkce (4.19) nule, poté platí, že: 

𝑓 ,(�̂�) =
𝑟

(1−𝜏𝑓)
+ 𝛿,         (4.20) 

𝑤 = [𝑓(�̂�) − 𝑓 ,(�̂�)�̂�]𝑒𝑥𝑡.        (4.21) 

Následně je možné vyjádřit míru ekonomického růstu z rovnic (4.10), (4.20) a (4.21), 

a to v případě, pokud podmínky vyčišťující trh aktiv stanoví, že 𝑎 = 𝑘, resp. �̂� = �̂�, �̇� = �̇� 

a ekonomika roste stejným tempem jako akumulace fyzického kapitálu. Míra ekonomického 

růstu je daná rovnicí (4.22): 

𝛾 =
�̂�

�̂�
= (1 − 𝜏𝜋) [

𝑓(�̂�)

�̂�
− 𝑓 ,(�̂�)] + (1 − 𝜏𝛼)[𝑓 ,(�̂�)(1 − 𝜏𝜋) − 𝛿] − (1 − 𝜏𝑐)

𝑐̂

�̂�
+

𝑡�̂�

�̂�
−

𝑥 −
𝑙̇

𝑙
.             (4.22) 

Jak konstatuje Machová (2014), z výše uvedené rovnice (4.22) je zřejmé, že jednotlivé 

daně, resp. zdanění jako celek, má bezprostředně negativní vliv na ekonomický růst. Takto 

definovaný model zachytává veškeré typy zdanění, které jsou uplatňovány ve vyspělých 

ekonomikách, což jej činí adekvátním modelem pro následující empirickou analýzu v rámci 

této práce.  
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4.4 Současný stav poznání růstové empirie a zdanění 

Jako jedny z prvních významných autorů, kteří empiricky poukázali na možnost vztahu 

mezi zdaněním a dlouhodobým ekonomickým růstem, lze uvést např. Barroa (1999) či Kinga 

a Rebela (1990). Dopady daní na celkový ekonomický růst byly studovány rozsáhlou 

literaturou (Judd, 1985; Chamley, 1986; Rebelo, 1991; Devereux a Love, 1994), 

která využívala buď neoklasický růstový model s fyzickým kapitálem, či dvousektorový 

růstový model s lidským i fyzickým kapitálem. Typickým závěrem těchto studií je, že tři 

nejvyužívanější daně (spotřební, korporátní či z práce) mají obecně negativní dopady 

na dlouhodobý růst. Johansson a kol. (2008) se zabývali dopadem jednotlivých typů daní 

na ekonomický růst v rámci zemí OECD. Docházejí k závěru, že pro hospodářský růst je 

nejškodlivější zdanění korporací, následované zdaněním příjmu a spotřebními daněmi. 

K podobným závěrům pro korporátní zdanění došli i Lee a Gordon (2005). Na druhou stranu 

se objevují i studie, které tuto skutečnost neprokázaly, tyto jsou však spíše výjimkou než 

pravidlem. Jako příklad lze uvést práci Forbina (2011), který při analýze dat švédské 

ekonomiky pro léta 1951–2010 neprokázal žádný významný vliv mezi zdaněním korporací 

a dlouhodobým ekonomickým růstem. Autor však připouští, že při využití mezních 

efektivních daňových sazeb by závěr mohl být odlišný. V případě majetkových a spotřebních 

daní se vyskytuje nespočet publikací, které poukazují na nízké distorzní účinky těchto daní a 

nepatrný či žádný prokazatelný vliv na ekonomický růst (např. Arnold, 2010;  

Johansson a kol., 2008 či Widmalm, 2001). Myles (2009) v tomto směru doporučuje přesun 

daňového zatížení z příjmových daní na daně ze spotřeby, což bude mít pozitivní efekt 

na ekonomický růst. Dále dodává, že v dlouhém období je neefektivní daňové zatížení příjmů 

z kapitálu. Práce Arnolda (2008), Padovana a Galliové (2001) či Widmalmové (2001), 

které zkoumaly vztah zdanění a ekonomického růstu v rámci vybraných zemí OECD také 

z hlediska progrese zdanění, došly k závěru, že daňová progresivita má zpravidla negativní 

dopad na dlouhodobý ekonomický růst.  

Ve studii Engena a Skinnera (1996) je vymezeno pět základních kanálů, jak mohou 

daně ovlivnit ekonomický růst. Jsou jimi odrazení investic, dále ovlivnění nabídky práce, 

snížení růstu produktivity korporací, snížení mezní produktivity kapitálu a snížení efektivního 

využití lidského kapitálu. Všechny tyto kanály jsou propojeny především s korporátním 

a pracovním zdaněním. Tuto skutečnost potvrzuje i obecně známý fakt distorzních účinků 

daní, který ovlivňuje chování ekonomických subjektů nejen ve výše zmíněných rovinách. 

Např. Cullen a Gordon (2002) došli k závěru, že daňová politika je klíčovým faktorem 
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ovlivňujícím podnikatelskou činnost ve smyslu přesouvání ekonomické aktivity mezi 

osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci. Kotlikoff a Summers (1987) zastávají 

názor, že zavedení daně z příjmu právnických osob v zemi vede ke snížení návratnosti 

kapitálu, který má tendenci se přesouvat mimo domácí ekonomiku. Kotlán, Machová 

a Janíčková (2011) uvádí, že integraci zdanění do růstových teorií lze členit na linii 

ovlivňující míru úspor, investic a kapitálovou akumulaci. Zde je prorůstový efekt patrný 

především u zemí, jež ještě nedosáhly stálého stavu. Druhá linie analyzuje integraci skrze 

technický pokrok a akumulaci lidského kapitálu a výsledný efekt by měl mít vliv tedy 

na země, které stálého stavu již dosáhly.  

Bezesporu nejvýznamnější a nejvíce diskutovanou vazbou, zejména v empirických 

studiích, je vazba mezi ekonomickým růstem, zdaněním korporací a investiční, 

resp. kapitálovou aktivitou. Mnoho zveřejněných prací také zkoumalo roli daní v rámci 

rozhodování korporací (kupř. Slemrod, 1990a; Scholes a Wolfson, 1992; Auerbach  

a Slemrod, 1997 nebo Shackelford a Shevlin, 2001), resp. jejich vliv ne jen na investiční 

rozhodování, ale také na rozložení financování, dividendovou politiku či organizační  

strukturu atd. Výsledky těchto prací jednoznačně potvrdily vliv korporátního zdanění na 

korporátní politiku. Daňová politika zásadně určuje způsob financování korporací. Získání 

prostředků pro další investice lze uskutečnit buď prostřednictvím vlastního kapitálu, 

nerozděleného zisku či dluhem. Vysoké daňové sazby snižují zisk korporací a tím i možnost 

následného reinvestování. Mezinárodní pohyb kapitálu umožňuje snadný výběr alokace 

investic. Pro malé otevřené ekonomiky, které jsou většinou investičním příjemcem, by vysoké 

zdanění mohlo být konkurenčním problémem. Harberger (1962) míní, že vysoké korporátní 

daňové sazby budou odrazovat od investic. Příliv zahraničních investic má zajisté své 

pozitivní vazby i v rovině zvyšování zaměstnanosti. Vztah mezi korporátním zdaněním 

a přímými zahraničními investicemi (PZI) potvrdil také Simmons (2003) ve své práci, 

kdy zkonstruoval index hodnotící atraktivitu země na základě korporátních daní. Vlivu změn 

sazby daně na intenzivní investice
56

 se zabýval kupř. Devereux (2007) či De Mooij 

a Ederveen (2003). V pracích došli k závěru, že tento typ investic citlivě reaguje na změny 

v zákonech týkajících se daní i průměrnou sazbu daně, a je více elastický než standardní 

investice. Analýzy Buettnera a Rufa (2007) či Buettnera a Wamsera (2009) ukázaly, 

že korporátní daně ovlivňují jak rozsah, tak umístění mezinárodních investic. 

Keuschingg (2008) vytvořil model monopolistického konkurenčního průmyslu s extenzivními 
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Typ investic, který směřuje do činností podporujících produktivitu stávajících zdrojů.  
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a intenzivními investicemi a ukázal, jak mezní změny těchto investic reagují na změny 

v průměrných a mezních sazbách korporátních daní. Lanaspa, Pueyo a Sanz (2008) poukázali 

na možnost vlád ovlivňovat lokalizační rozhodnutí korporací týkající se PZI pomocí sazby 

daně z kapitálových příjmů. Potvrdili obecný závěr, že země s nižší daňovou zátěží jsou 

čistými příjemci PZI. Mutti a Grubert (2004) se zabývali dopadem tohoto typu daní 

na horizontálně integrované mezinárodní organizace, které zvažují investovat v zahraničí. 

Došli k závěru, že investice do zahraničí jsou na sazbu daně v této zemi citlivé, přičemž tato 

citlivost je větší v rozvojových než v rozvinutých zemích a v čase se zvětšuje. 

Mezi základní přístup vyhodnocení dopadu zdanění na investiční rozhodnutí firem je 

považováno vyhodnocení minimální míry návratnosti před zdaněním na investici 

požadovanou investorem (kupř. Jorgenson, 1963). Pokud se však investor má rozhodnout 

mezi více projekty s minimální vyžadovanou mírou ziskovosti, je využívána efektivní 

průměrná sazba daně. Pro hodnocení dopadu na rozhodování firem mezi dvěma diskrétními 

investičními projekty vyvinuli Devereux a Griffith (1998a) hodnocení na základě efektivní 

průměrné sazby daně (EATR), založené na standardním přístupu k měření efektivní mezní 

sazby daně (EMTR). Tento ukazatel využili kupř. Devereux a Griffith (1998b), ve své práci 

se zabývali efektivní průměrnou sazbou daně korporátních příjmů a dokázali, že tato je 

významným faktorem pro rozhodování investorů z USA v Evropě.
57

  

Další možný pohled na intenzitu investiční aktivity ekonomických subjektů je skrze 

zdanění dividend. V teoretické rovině jsou uznávány tři přístupy k zdanění dividend. Tradiční 

přístup shledává mezní zdroj investování v novém vlastním kapitálu, přičemž výnosy 

z investic jsou využívány k platbě dividend. Nový přístup
58

 vidí jako zdroj investic 

nerozdělený zisk. Z prvního přístupu lze tedy deduktivně odvodit, že zdanění dividend má 

vliv na investiční aktivitu, druhý pohled má na tuto problematiku opačný názor 

(kupř. Bradford, 1981; King, 1977; Poterba a Summers, 1985). Třetí přístup využívá teorii 

daňové bezvýznamnosti. Zastánci tohoto směru uvádějí, že investoři nečelí odlišnému zdanění 

dividend a kapitálových výnosů (kupř. Miller a Scholes, 1982 či Miller a Modigliani, 1961). 

Za předpokladu platnosti tohoto výroku změna daně z dividend neovlivní investiční 

rozhodování korporací a tento typ daní je nedistorzní. 

Investiční aktivita firem může být ovlivněna i jinými typy zdanění než jen těmi 

korporátními, přičemž prokazatelnější vliv bude u daní přímých. Brett a Weymark (2008) jsou 
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 Blíže o metodice sestavování efektivních korporátních daňových sazeb pojednává Kapitola 5.  
58

 Také nazýván hypotéza kapitalizace daní.  



65 

 

toho názoru, že bezprostřední vliv na kapitálovou akumulaci a tvorbu úspor mají také 

individuální důchodové daně, a to prostřednictvím snižování důchodu, čímž dochází k redukci 

zamýšlených úspor, a dále prostřednictvím snížení výnosu z úspor. Práce Steuerlea (1982) 

či Lubiana a Zarriho (2011) poté hovoří o negativním a pozitivním dopadu tohoto typu 

zdanění. Negativní dopad tkví v poklesu disponibilního příjmu a úspor, resp. ve vyhýbání 

se placení daní z kapitálových příjmů a pozitivní dopad je postaven na myšlence zvyšování 

pracovního úsilí s cílem dosáhnout určité úrovně důchodu před zdaněním. O negativním 

dopadu zdanění práce na ekonomický růst pojednává také práce Alesina a kol. (1999), kde je 

vyzdvižena problematika rostoucí sazby této daně, která vede ke snaze zaměstnanců, aby jim 

byla zvýšená mzda před zdaněním, což má za následek pokles nabídky práce. Tlak na růst 

mezd v důsledku rostoucího zdanění práce činí tedy nabídku práce strnulou a je vytvářen tlak 

na pokles zisku korporací a následně také na pokles investic, čímž je narušena struktura 

kapitálové akumulace (Feld a Kirchgässner, 2001). 

Jak již bylo zmíněno v subkapitole 4.1.1 a z výše zmíněného je patrné, 

že prokazatelnější vliv na investiční aktivitu, resp. na míru úspor, lze vysledovat u daní 

přímých. Vybrané empirické práce však jednoznačně vliv nepřímých, resp. spotřebních daní 

nevyvrací. Salanié (2003) či Kotlán, Machová a Janíčková (2011) uvádějí, že spotřební daně 

představují další faktor determinující investiční rozhodnutí ekonomických agentů, přičemž 

vyšší míra tohoto typu zdanění má také negativní dopady na investiční rozhodování.  

Úspory, resp. investice jsou považovány za stěžejní determinující faktor dlouhodobého 

ekonomického růstu a na základě výše zmíněného je zřejmé, že korporátní zdanění stejně jako 

zdanění práce jednoznačně determinují kapitálovou akumulaci.  

V rámci endogenních modelů růstu je také nutné uvést přístupy k analýze vlivu zdanění 

na technologický pokrok a investice do lidského kapitálu. V této teoretické i empirické rovině 

není literatura již tak obsáhlá. Vybrané práce zastávají názor, že zdanění má bezprostřední 

vliv nejen na akumulaci fyzického, ale také lidského kapitálu (Schultz, 1982; Leibfritz, 

Thornton a Bibbee, 1997; King a Rebelo, 1990).   

V rámci korporátního zdanění jsou názory na problematiku různé, přičemž jednoznačný 

vliv zdanění v této oblasti nebyl zcela empiricky potvrzen. Kupř. Tremblay (2010) poukazuje 

na neexistenci neutrálního vztahu mezi zdaněním korporací a investicemi do lidského 

kapitálu. Ve své studii komentoval negativní vztah v případě, zapojí-li se do investic v rámci 

lidského kapitálu jak zaměstnanci, tak korporace, a pozitivní vztah v případě investování 

pouze korporací. Pokud se však na tuto problematiku podíváme z pohledu veřejných financí, 

resp. daňových příjmů, existuje dle Lina (2001) pozitivní korelace mezi ekonomickým růstem 
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a zdaněním. Tento vztah existuje zejména, jsou-li daňové příjmy využity výhradně 

k akumulaci lidského kapitálu. Kotlán, Machová a Janíčková (2011) dále dodávají, 

že ekonomický růst se zvyšuje s rostoucími investicemi do terciálního vzdělávání. 

Myles (2007) či Erosa a Koreshkova (2007) uvádějí, že především osobní důchodové daně 

mají zásadní vliv na návratnost investic do lidského kapitálu, resp. rozhodování o budoucím 

vzdělání. Jednotlivec bilancuje všechny možné přímé a nepřímé náklady související 

s investicemi do lidského kapitálu se současnou hodnotou budoucích očekávaných výnosů 

a na základě této bilance se poté rozhoduje, zda investovat do lidského kapitálu či nikoliv. 

Především v případě progresivního zdanění lze předpokládat, že takovýto typ zdanění bude od 

investic spíše odrazovat. Tremblay (2010) dodává, že pokud investuje do lidského kapitálu 

zaměstnanec i korporace, tak v případě vyššího zdanění osobní důchodovou daní se bude 

úroveň investic do lidského kapitálu zvyšovat a v případě korporátních daní dojde k poklesu. 

Pokud náklady na investice ponesou pouze korporace, je efekt osobní důchodové daně 

a korporátních daní opačný.  

Zeng a Zhang (2001) se zabývali růstovými efekty daní využitím růstového modelu dle 

Howitta (1999), kde jsou hlavním zdrojem růstu inovace. Autoři svými závěry potvrdili, 

že daně z kapitálových příjmů jsou pro růst škodlivé, neboť odrazují od tvorby úspor 

a kapitálových investic. Na základě výsledků doporučují v technologicky pokročilých zemích, 

kde jsou inovace pro dlouhodobý růst významné, aby se v daňové oblasti spolehli 

na spotřební daně či zdanění práce spíše než na zdanění investic. Vliv daní na technologický 

pokrok je zkoumán spíše ve smyslu daňových pobídek směrujících do oblasti vědy 

a výzkumu. Prozatím zkoumané přístupy se shodují na skutečnosti, že z krátkodobého 

horizontu jsou pobídky směřující do vědy a výzkumu poměrně neelastické, 

avšak z dlouhodobého hlediska se elasticita blíží jedné a existuje zde tedy pozitivní vztah 

mezi ekonomickým růstem a daňovými pobídkami směřujícími do vědy a výzkumu (Bloom, 

Griffith a Van Reenen, 2002 či Hall a Van Reenen, 2000). 

4.5 Dílčí shrnutí  

Faktorů, které ovlivňují rychlost a velikost ekonomického růstu, je nespočet. Mezi ty 

stěžejní se řadí bezesporu investice, resp. úspory, úroveň lidského kapitálu a úroveň 

technologického pokroku. Na tyto růstové proměnné v určité míře působí daňové zatížení. 

Dle teoretických predikcí postavených většinou na mikroekonomických základech a teoriích 

spotřebitele lze konstatovat, že v rámci úspor a investic má zdanění negativní vliv, 

a to především v případě přímých daní. Dále změny zdanění ve vztahu k lidskému kapitálu 
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mají spíše negativní dopady, což však nelze jednoznačně konstatovat, jelikož oblast tohoto 

zájmu nebyla ještě dostatečně prozkoumána. V případě technologického pokroku není vliv 

daní také jednoznačný. Opačným přístupem je teze, že daně slouží jako zdroj pro vládní 

výdaje, které mají v případě produktivních vládních výdajů pozitivní vliv na ekonomický růst 

a naopak.  

Jako základní model růstu lze označit neoklasický model růstu, nazývaný dle jeho 

tvůrců jako Solow-Swan model růstu, resp. přesněji jako Solowův model růstu. Principy 

tohoto modelu se staly nosným základem pro další moderní modifikace růstových modelů 

a teorií. Limitujícím faktorem v rámci tohoto modelu je technologický pokrok, který je dán 

exogenně. Tuto překážku překonávají nové teorie růstu, resp. teorie růstu, kde je technický 

pokrok dán endogenně. Endogenní modely byly tedy rozšířeny o další růstové proměnné, což 

tvoří nové kanály, prostřednictvím kterých může mít zdanění vliv na ekonomický růst. Mezi 

elementární modely endogenního růstu se řadí AK modely a R&D modely.  

Pro relevantní výsledky v následující empirické analýze je nezbytné, aby pojetí vlivu 

daní v rámci ekonomického růstu bylo komplexní, resp. aby zde byl zohledněn vliv ostatních 

typů zdanění a také vládní výdaje. Tohoto přístupu se snaží dosáhnout moderní pojetí 

integrace zdanění do růstových modelů, přičemž zde je využit přístup sociálního plánovače 

a přístup z pohledu ekonomických agentů.  

Dílčím cílem práce bylo vymezit jednotlivé kanály zdanění, které ovlivňují dané růstové 

faktory a jejich následnou implikaci v rámci růstových modelů. V rámci čtvrté kapitoly 

dizertační práce lze považovat tento cíl za splněný. Je nezbytné, aby se případné návrhy 

a doporučení, které budou předneseny v závěru práce, opíraly o patřičný teoretický rámec, 

který byl stanoven v kapitole 3 resp. 4, přičemž tyto kapitoly umožní také teoreticky podložit 

podstatu cíle hlavního. 

Integrace zdanění do růstových modelů byla předmětem mnoha studií, o čemž 

pojednává subkapitola 4.4, stěžejní polemikou však bývá, jakým způsobem nejlépe 

aproximovat korporátní zdanění samotné. Statutární daňové sazby se jeví poněkud 

problematické, proto bývá zdanění aproximováno v jeho efektivní podobě, čímž se zabývá 

následující kapitola 5.  
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5 Způsoby měření korporátního daňového zatížení 

Pro relevantní využití přístupu vlivu korporátního zdanění na ekonomický růst je 

nezbytné vymezit zdanění korporací především v jejich efektivní podobě. Předmětem 

následující kapitoly je tedy vymezit zdanění korporací v efektivní podobě dle tří stěžejních 

přístupů, a to dle metody zpětného mikropohledu, metody zpětného makropohledu a metody 

dopředného mikropohledu. Následně bude vymezen také přístup alternativních možností 

měření korporátního daňového zatížení. Bezesporu veškeré přístupy budou vymezeny 

s ohledem na obecný rámec aplikace pro ostatní typy daní.  

Mezi elementární možnosti měření daňového zatížení, a to nejen korporací, 

se bezesporu řadí výše statutárních daňových sazeb. Analýza daňového systému, která je 

postavená na statutárních daňových sazbách, je sice jednoduchá, avšak z faktického 

a konstrukčního hlediska nepřípustná. Na této skutečnosti se shoduje většina autorů,  

kupř. Blechová (2008), Szarowska (2011) či Kotlán, Machová a Janíčková (2011).  

Nominální výše statutárních sazeb se stanovuje na základě platné legislativy 

jednotlivých států. Reálný dopad daňové zátěže je však odlišný, a to díky rozdílné konstrukci 

daňových základů nebo možností uplatnitelnosti slev a výjimek či jiných redukujících 

položek upravujících základ daně. Rozdílná legislativa v jednotlivých zemích, resp. rozdílné 

sestavování daňových základů, tak neposkytuje adekvátní možnost zhodnocení skutečné 

daňové zátěže či věrohodné komparace s jinými zeměmi. Výše daňové sazby je pouze jednou 

z proměnných, která odráží skutečnou velikost daňového zatížení. 

Výše zmíněné konstrukční a metodické nedostatky se snaží odstranit především 

efektivní korporátní daňové sazby. Kapitál je v současné době považován za nejmobilnější 

výrobní faktor, potenciální investoři proto díky otevřeným možnostem pečlivě zvažují 

veškeré náklady s ním související, přičemž hledají ukazatel daňového zatížení, který nejlépe 

reflektuje realitu korporátního prostředí.
59

 

Efektivní korporátní daňové sazby se využívají především pro lepší vypovídající 

schopnost skutečného daňového zatížení zisku korporací a berou v potaz daňový základ 

a způsob integrace korporátní i osobní daně z příjmů.
60

 Poskytují tedy informace o rozdílnosti 

                                                 
59

 Efektivní daňové sazby lze sestavovat také v rámci zdanění práce či spotřeby, avšak metody týkající 

se korporací jsou nejpropracovanější.  
60

 Jedná se o propojení zdanění korporací a osobní důchodové daně ve smyslu jednotlivých systémů dvojího 

zdanění v rámci dividend. Důležitým prvkem bude uplatňovaný systém, který následně zdaněný zisk 

přerozdělený formou dividend zdaňuje, resp. nezdaňuje osobní důchodovou daní. Osobní důchodovou daní bude 

tedy v této práci myšlen systém zdanění dividend. Zevrubněji o této problematice  

např. Široký (2008; s. 143).  
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daňových přístupů ke společnostem se stejnými charakteristickými znaky. Lazar (2010) uvádí 

dva hlavní přístupy k efektivnímu zdanění korporací – těmi je metoda zpětného mikropohledu 

a metoda dopředeného mikropohledu. Především na evropské úrovni je dále využíván ještě 

přístup metody zpětného makropohledu (kupř. Blechová, 2008; Buijink a kol., 2002 

či Devereux a Griffith, 1998b). Mikropohledem je zde myšlen přístup agregující data  

např. z výkazů jednotlivých společností či v rámci odvětví, makropohled na druhou stranu 

zpracovává makroekonomická data, poskytující přehled o celém státě, zpravidla získávaná 

ze systémů národních účtů, přičemž zpětné metody využívají ex-post data a naopak metody 

vpřed hledící aplikují ex-ante data. 

Metoda dopředného mikropohledu je postavena na neoklasické teorii investic, 

kde průměrná efektivní daňová sazba závisí na mezní efektivní daňové sazbě a kapitálových 

nákladech. Prvním obecným přístupem pro hodnocení daňového zatížení korporací se stala 

publikace Kinga z roku 1977 „Public policy and the corporation“, jež byla navržena jako 

výchozí studie pro sestavení mezních efektivních daňových sazeb (viz King, 1977). Myšlenka 

jednotné metodiky pro hodnocení daňového zatížení korporací byla rozsáhle rozpracována 

Kingem a Fullertonem (1984), kdy autoři na základně analýzy korporátního prostředí 

Spojených států amerických, Spojeného království, Německa a Švédska položili základy pro 

sestavení mezních efektivních daňových sazeb za pomoci metody dopředného mikropohledu. 

Na tuto studii navázali Devereux a Griffith (1998b), kteří tuto metodiku uvedli do současné 

podoby a rozšířili ji o průměrnou efektivní daňovou sazbu.  

Metoda zpětného mikropohledu využívá především finančních výkazů společností, 

kdy je efektivní sazba daně stanovena jako poměr mezi daňovými závazky a výnosy. 

K rozpracování této metodiky přispěli především Collins a Shackelford (1995),  

kteří na příkladu Kanady, Japonska, USA a Spojeného království poukázali na rozdílnou výši 

zdanění korporací ve vztahu k daňovému základu a daňovým sazbám, přičemž využili 

mezinárodní finanční databáze společnosti Standard & Poor's. Tato studie jako první využila 

finančních výkazů společností pro zjištění efektivní daňové sazby. Z této práce dále vycházeli 

Buijink a kol. (2002), kteří ve své práci aplikovali konsolidované finanční výkazy členských 

zemí Evropské unie za účelem výpočtu efektivních daňových sazeb a následně se zabývali 

rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a otázkou, jak mohou daňové pobídky ovlivňovat skutečné 

korporátní daňové břemeno.  

Jak již bylo výše zmíněno, často je uváděn ještě třetí přístup, a to metoda zpětného 

makropohledu. Tato metodika využívá informace získané ze statistik národního účetnictví 

jednotlivých zemí. Tento přístup byl poprvé aplikován ve studii Mendozy, Razina 
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a Tesarové (1994) a následně byl rozpracován např. studií Martinez-Mongayho (1997). Do 

této metody lze řadit i daňovou kvótu, proto bývá v globálním měřítku tento způsob někdy 

vynecháván. Na evropské úrovni jsou dle této metodiky uváděny implicitní daňové sazby, jež 

jsou každoročně počítány Evropskou komisí (viz European Commision, 2016).  

Níže budou podrobně rozebrány postupy sestavování jednotlivých efektivních daňových 

sazeb dle jednotlivých metod.  

5.1 Metoda zpětného makropohledu 

Metoda zpětného makropohledu pracuje s ex-post daty, jež se týkají reálného dění 

v daném státu. Jak již bylo výše zmíněno, tyto hodnoty jsou agregovanými 

makroekonomickými daty, získanými ze systému národního účetnictví jednotlivých zemí. 

Při vyhodnocování se poměřuje celkový souhrn zaplacených daní z příjmů nebo ze zisku 

korporací k hodnotě daňového základu. Dle charakteristiky daňového základu tedy 

shledáváme efektivní daňové sazby stanovené jako procentní poměr agregovaných výnosů 

příslušné daně k hrubému domácímu produktu země (daňová kvóta), nebo k agregovaným 

celkovým daňovým výnosům ve státě, resp. k podílu na daňovém souboru. Další možností je 

stanovit efektivní daňové sazby jako procentní poměr agregovaných výnosů příslušné daně 

k jejich potenciálním daňovým základům. Takto definované efektivní daňové sazby jsou 

charakterizovány jako implicitní daňové sazby (Blechová, 2008).  

5.1.1 Daňová kvóta a daňový soubor 

Zřejmě nejpoužívanější formou měření daňového zatížení pro mezinárodní komparaci je 

daňová kvóta. Určitou modifikací daňové kvóty je složená daňová kvóta. Tento ukazatel 

kromě daňových příjmů agreguje také příjmy z odvodů pojistného na sociálním zabezpečení, 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na zdravotním pojištění a příjmy z cel, 

resp. příjmy z veškerých kvazi daní. Existence složené daňové kvóty je však poněkud 

rozporuplná, protože zákonné odvody a cla ve své podstatě porušují podmínku daňové 

neúčelnosti. Jako obecný ukazatel daňového zatížení je využíván především OECD 

a Evropskou komisí.  

Metoda hodnocení daňového zatížení ekonomiky představuje stanovení podílu 

celkových příjmů veřejných rozpočtů plynoucích z daní k nominálnímu hrubému domácímu 

produktu (𝐻𝐷𝑃𝑛), přičemž tento vztah je zachycen v rovnici (5.1). Pomocí dílčích daňových 

kvót lze poté posoudit, jaký podíl důchodu se rozděluje prostřednictvím daňového principu 
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jednotlivých daní. V rámci korporátního zdanění lze tedy eliminovat příjem z korporátních 

daní k 𝐻𝐷𝑃𝑛 a výpočet má následující tvar (viz rovnice (5.2)): 

𝑇𝑄 = 𝑑𝑎ň𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 𝐻𝐷𝑃𝑛⁄  . 100 (%),       (5.1)  

𝐶𝑇𝑄 = ∑𝐷𝑃𝐾 𝐻𝐷𝑃𝑛. 100 (%)⁄ ,       (5.2) 

kde 𝐶𝑇𝑄 je korporátní daňová kvóta a ∑𝐷𝑃𝐾 je celkový daňový příjem korporací. 

V rámci zaměření práce dle metodiky OECD (viz Příloha I.) lze poté za celkový daňový 

příjem korporací aproximovat položky obsažené v subkategorii 1200 Daně z důchodů, zisků 

a kapitálových výnosů od společnosti.  

Daňová kvóta sice odráží reálně vybrané daňové příjmy k nominálnímu HDP 

a vypovídá tak o patřičném zatížení v dané zemi, daňové zatížení však není zobrazeno v celé 

šíři. Daňová kvóta v sobě zahrnuje celou řadu různých omezení, která výsledný dopad 

zdanění zkreslují. Tato omezení budou v následující části detailněji analyzována. 

Prvotním konstrukčním problémem je v rámci mezinárodního srovnání odlišný způsob 

metodiky výpočtu HDP a daňových příjmů ze strany jednotlivých institucí, dále pak 

konstrukční nedostatky samotného ukazatele HDP. Jak již bylo zmíněno výše, údaje o daňové 

kvótě každoročně zveřejňuje Evropská komise a OECD, přičemž tyto organizace užívají 

rozdílnou metodiku výpočtu HDP. V EU je výše HDP stanovena na základě metodiky ESA95 

(ESA 95 – European System of Integrated Economic Accounts), resp. na akruální bázi, výše 

daňových příjmů je určena na akruální či hotovostní bázi. HDP jako ukazatel 

makroekonomické výkonnosti nezahrnuje např. veškeré příjmy ze stínové ekonomiky
61

. 

Na jedné straně tedy stojí objem nezdaněných příjmů a na straně druhé nezohledněná 

výkonnost ekonomiky. Správně konstruovaná daňová kvóta by tedy měla být odrazem podílu 

veškerých daňových příjmů na HDP rozšířeném o stínovou ekonomiku. Dá se tedy 

konstatovat, že díky těmto skutečnostem je daňová kvóta s rostoucím rozsahem stínové 

ekonomiky nadhodnocená. Rozsah nezdaněných příjmů a nelegální činnosti je však obtížně 

kvantifikovatelný.  

Výslednou daňovou kvótu také nepřímo snižují některá legislativní nařízení vlády. Jde 

například o povinné příspěvky subjektů do soukromých fondů. V případě hrazení prostředků 

těmto fondům se daný odvod (quasi daňová zátěž) nezobrazí na (quasi) daňových příjmech.  

Daňová kvóta jako ukazatel daňového zatížení bývá zpochybňována také ve smyslu 

Lafferovy křivky. Tato skutečnost byla prokázána na empirických příkladech  

(viz Kotlán, Machová a Janíčková, 2011 či Baranová a Janíčková, 2012), kdy byl ukazatel 

                                                 
61

Konstrukční nedostatky HDP blíže specifikují např. Kotlán a kol. (2001). 
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daňové kvóty na základě analýzy vztahu zdanění a ekonomického růstu shledán jako 

nevhodný, neboť výsledky se v případě daňové kvóty jevily v rozporu s ekonomickou teorií.
62

 

S daňovou kvótou také souvisí daňový mix, respektive daňový soubor, který vyjadřuje, 

jakým procentem se jednotlivé daně podílejí na daňovém výnosu. V případě zdanění 

korporací bude výpočet následující: 

𝐶𝑇𝑀 = ∑𝐷𝑃𝐾 ∑𝐶𝐷𝑉 . 100 (%)⁄ ,        (5.3) 

kde 𝐶𝑇𝑀 představuje podíl korporátní daně na daňovém souboru a ∑𝐶𝐷𝑉 celkový 

daňový výnos v daném státě. V rámci vymezení pro ostatní typy daní se do čitatele 

aproximuje výnos z té daně, kterou je potřebné sledovat.  

Výsledná hodnota má bez znalosti skladby ostatních daňových podílů nedostačující 

vypovídací schopnost. Zjednodušení výpočtu pouze na korporátní zdanění nám ukazuje 

procentní podíl korporátní daně na celkovém daňovém výnosu a ne skladbu celkového 

daňového souboru. Konstrukční problémy jsou obdobné jako v případě daňové kvóty. Jako 

hlavní výhodu obou těchto ukazatelů lze uvést jejich poměrně snadnou dostupnost a snadnou 

metodiku výpočtu.  

5.1.2 Implicitní daňová sazba z kapitálu 

Pomocí implicitních daňových sazeb lze měřit průměrné efektivní daňové zatížení dle 

ekonomických příjmů a aktivit podle jejich funkcí, resp. dopad zdanění na spotřebu, práci 

a kapitál. Metodika výpočtu této sazby je uváděna jako podíl celkových daňových výnosů 

z jednotlivých druhů ekonomických příjmů či aktivit k eventuálnímu základu daně. 

Zohledňují tak nejen statutární daňové sazby, ale i daňový základ, který počítá 

s realizovanými úpravami (např. slevami na dani či odpočitatelnými položkami).  

Hodnoty implicitních daňových sazeb každoročně sestavuje a využívá především 

Evropská komise na základě stanovené metodologie (European Commission, 2016), která je 

postavena na principu zpětného makropohledu a vychází tedy z dat jednotlivých členských 

zemí EU zveřejňovaných dle metodiky ESA95 (European System of National and Regional 

Accounts), resp. ESA2010, která však v současnosti pro náročnost a komplexnost ukazatele 

implicitních daňových sazeb z kapitálu data nezveřejňuje za aktuální období. V rámci tohoto 

ukazatele jsou k dispozici pouze časové řady do roku 2012.
 63
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Snížení daňového zatížení může ve skutečnosti vést, v důsledku zvýšení příjmů, k navýšení daňové kvóty 

(záleží, ve kterém bodě na Lafferově křivce se ekonomika nachází), bezesporu při zvýšeném ekonomickém 

růstu.  
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 Metodika ESA95, resp. ESA2010 je evropským systémem národních účtů od roku 1995, resp. 2010. 
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Obecně se implicitní daňová sazba vypočítává jako podíl daňové povinnosti, resp. podíl 

na daňovém výnosu k hrubému příjmu, z něhož je počítána. Vypovídá tedy o tom, kolik 

procent z dané ekonomické činnosti či příjmu (práce, kapitálu či spotřeby) je dle 

odpovídajících aktivit odvedeno státu na daních. Obecný výpočet implicitní daňové sazby lze 

poté vyjádřit následujícím vztahem: 

𝐼𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑛í 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 =  𝑑𝑎ň𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 ℎ𝑟𝑢𝑏ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚 .100 (%)⁄ .  (5.4) 

Z obecného vzorce lze poté odvodit jednotlivé implicitní daňové sazby podle funkce 

ekonomických aktivit, resp. analyzovat dopad daní na ekonomické subjekty dle jejich funkce, 

čímž lze vyjádřit efektivní daňové zatížení kapitálu (𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎), práce (𝐼𝑇𝑅𝐿𝑎) a spotřeby 

(𝐼𝑇𝑅𝐶𝑜). 

Pro potřeby této práce bude níže rozebrána implicitní daňová sazba z kapitálu, která je 

sestavována jak pro dopad celkových kapitálových daní, tak pro dílčí subkategorie. Souhrnná 

skladba kapitálových daní dle metodiky ESA95 je obsahem Přílohy III. Na základě této 

charakteristiky lze odvodit toky kapitálových příjmů, které se následně poměřují k základu 

zdanění, viz Příloha IV., či tvoří základ implicitních daňových sazeb z kapitálu. První dvě 

daňové skupiny agregují daně z kapitálových příjmů a  příjmů z podnikání a daně z výroby 

a majetku. Tyto položky jsou dle metodiky ESA95 značeny jako souhrnné kapitálové daně. 

Zbývající dvě subkategorie vymezují kapitálové daně v užším pojetí, přičemž jsou definované 

pouze pro soukromý sektor korporací a domácností včetně osob samostatně výdělečně 

činných. Vymezení daní z kapitálu není tedy limitováno jen na kapitálové příjmy, jako je daň 

z příjmu právnických osob, zahrnuje zde i daně z majetku, nebo kapitálových aktiv 

vyplývajících ze spoření a investic soukromého sektoru v předešlých obdobích, jakož i daně 

z transakcí s aktivy. Souhrnně vzato jsou zde zahrnuty nejen daně ze zisků, ale také například 

daně a odvody, jež by mohly být považovány za předpoklad k jejich získání (daň 

z nemovitosti, daň silniční…) (European Commision, 2016). 

Dle výše zmíněných hodnot, vyplývajících z Přílohy III. a Přílohy IV., lze tedy odvodit 

konkrétní implicitní daňové sazby. Implicitní daňová sazba z kapitálu a její užší vymezení 

v podobě implicitní daňové sazby z kapitálových příjmů a příjmů z podnikání je vypočítána 

dle vztahu (5.5). Obě tyto sazby mají společného jmenovatele (tj. celkový zisk a příjem 

z vlastnictví podniků a domácností, viz Příloha IV.). V čitateli jsou zahrnuty celkové 

kapitálové příjmy (𝐴) + (𝐵) a v případě implicitní daňové sazby z kapitálových příjmů 

a příjmů z podnikání (𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐵𝐼) je v čitateli obsažena pouze veličina vztahující se k tomuto 

zdanění (𝐴) (dle Přílohy III.):  
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𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎 = 
(A)+(B)

(1)+(2)+(3)+(4)−(5)+(6)−(7)+(8)−(9)+
(10)−(11)+(12)+(13)+(14)−(15)+(16)−(17)+(18)+(19)

 . 100 (%).  (5.5) 

Implicitní daňová sazba z kapitálu odráží širokou škálu faktorů, a proto by měla být 

interpretována velice opatrně. Zejména složky ve jmenovateli aproximují světové kapitálové 

příjmy rezidentů země pro domácí daňové účely jen orientačně. Nastává zde problém při 

tvorbě zisku dceřiných a mateřských společností, neboť národní účty ignorují cizí vlastnictví 

dceřiných společností, považují je za vlastnictví mateřské společnosti a výsledná sazba může 

být tedy nadhodnocena. Konstrukce a zejména interpretace tohoto ukazatele je tedy poněkud 

obtížná. Lépe interpretovatelné se jeví dílčí implicitní daňové sazby, generované zvlášť pro 

oblast korporací a zvlášť pro domácnosti včetně OSVČ, což je umožněno prostřednictvím 

selekce čitatele celkové implicitní daňové sazby. Protože se však jednotlivé složky 

ve jmenovateli překrývají, problémy s konstrukcí tohoto ukazatele jsou obdobné. Implicitní 

daňová sazba z kapitálových příjmů korporací (𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅), resp. implicitní daňová sazba 

z kapitálových a obchodních příjmů z podnikání domácností (včetně OSVČ) (𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐻𝑆𝐸), je 

charakterizována následujícím vztahem daným rovnicí (5.6), resp. rovnicí (5.7). 

𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅 =
(𝐷)

(1)+(4)−(5)+(8)−(9)+(10)−(11)+(12)

+(13)+(18)+(20)−(21)

. 100 (%),     (5.6) 

𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐻𝑆𝐸 =
(𝐶)

(2)+(3)+(14)−(15)+(16)−(17)+(18)+(19)
. 100 (%).    (5.7) 

Výhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že veškeré prvky zdanění jsou implicitně 

zohledněny, a to jak efekty statutárních daňových sazeb, daňové slevy a odpočty, tak i účinky 

složení příjmu či politika rozdělování korporátních zisků. Implicitní daňové sazby tedy 

zachycují širokou škálu efektů zdanění, ty jsou však na druhou stranou doprovázeny možnými 

nepřesnostmi vzniklými na základě časového zpoždění způsobeného placením daní 

či obchodním cyklem, což může vést k podstatnému kolísání hodnot. Dalším možným 

problémem, jenž zkresluje věrohodnost tohoto ukazatele, může být vliv hospodářského cyklu 

na kapitálové příjmy. Věrohodnost tohoto ukazatele je také problematická z důvodu 

nesouladu mezi kapitálovými a daňovými příjmy, který vyplývá ze zařazení v jednotlivých 

národních účetnictvích. Tuto problematiku detailně popisuje Nicodème (2001),  

který na příkladu Německa ukazuje, že zisky osobních korporací jsou zaznamenávány 

v národním účetnictví v oblasti korporací, avšak díky zdaňování osobních daní z příjmů je 

celkový výnos z daně zaznamenán v sekci domácnosti. Dalším metodologickým problémem 

je, že tento ukazatel daňové zátěže nevypovídá o skutečné daňové incidenci s ohledem 

na dopad mezi jednotlivými sektory. 
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Souhrnně se dá tedy konstatovat, že implicitní daňové sazby představují zjednodušený 

model všech proměnných ovlivňující zdanění, daňové sazby a základy a jejich výpočet je 

jednoduchý díky dostupnosti dat z národních účetnictví, přičemž toto zachycení daňové 

zátěže je komplexnější a věrohodnější, než v případě daňové kvóty. Implicitní daňové sazby 

jsou považovány za mezinárodně uznávaný aproximátor daňové zátěže.  

5.2 Metoda zpětného mikropohledu 

Metoda zpětného mikropohledu využívá k výpočtu efektivní daňové sazby informace 

získané z konkrétních výkazů daných společností, pracuje tedy s ex-post daty. Efektivní 

korporátní sazba daně je pak stanovena jako podíl daně z příjmů nebo zisků korporací 

na daňovém základu, který je získáván z výsledné rozvahy společností. Tím může být dle 

Nicodème (2001):  

 celkový výsledek hospodaření před zdaněním (𝑎), 

 celkové provozní výnosy neboli čistý obrat (𝑏),  

 hrubý provozní výsledek hospodaření (𝑐). 

Výsledné hodnoty z rozvahy se získávají na základě legislativou stanovených účetních 

standardů. Za účetní standardy jsou považována pravidla, dle kterých se společnosti řídí při 

vedení finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky. Možnost porovnávat finanční 

výkazy stanovené dle shodných účetních standardů umožnují mezinárodní účetní standardy. 

Tyto požadavky jsou kladeny především ze strany burz cenných papírů, a to zejména pro 

potřeby srovnatelnosti v jednotném měřítku především u velkých korporací, jejichž akcie jsou 

celosvětově obchodovatelné. V současnosti se ve světovém rozměru uplatňují principy 

sestavování účetních výkazů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

(IFRS - International Financial Reporting Standards) a v případě americké burzy pak 

americké Všeobecné uznávané účetní principy (US GAAP - Generally Accepted Accounting 

Principles). V rámci malých a středních podniků lze uplatňovat účetní standardy na národní 

úrovni stanovené legislativou dané země. Lze tedy konstatovat, že konstrukce daňového 

základu napříč zeměmi může být odlišná, což může být problémem jednotného vymezení 

efektivních daňových sazeb tohoto typu. 

Obecně lze vzorec efektivní daňové sazby (𝐸𝐶𝑇𝑅𝑀𝐵𝐿) dle metody zpětného 

mikropohledu charakterizovat dle následujícího vztahu: 

𝐸𝐶𝑇𝑅𝑀𝐵𝐿 = 𝐶𝑇𝑅/(𝑎); (𝑏) 𝑛𝑒𝑏𝑜(𝑐),       (5.8) 

kde 𝐶𝑇𝑅 představuje daň z příjmu či zisku korporací. Z výše zmíněného vyplývá, 

že porovnávání efektivních daňových sazeb jednotlivých států, založené na základě metody 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_standardy_%C3%BA%C4%8Detn%C3%ADho_v%C3%BDkaznictv%C3%AD
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zpětného mikropohledu, se jeví do určité míry problematické právě díky odlišným metodikám 

stanovení základu ve jmenovateli. Jak uvádí Blechová (2008), varianta (𝑎) přináší výhodu 

především v možnosti porovnat takto vypočtenou sazbu se statutárními daňovými sazbami. 

Užití čistého obratu u varianty (𝑏) vede pro změnu k malým hodnotám daňových sazeb 

a nezapočítávání údajů o nákladech, což může mít zkreslující účinek. Důsledek vysokých 

nákladů korporací, které jsou kryty provozními výnosy, tak vede k malému zdanitelnému 

výsledku hospodaření, tudíž je i nízká výše odvedené daně. Aplikace této možnosti je proto 

méně častá. Pokud chceme získat kvalitnější výsledek pro komparaci mezi státy, je vhodné 

užít variantu zohledňující hrubý provozní výsledek hospodaření. Tento výpočet abstrahuje 

od odpisů, což je poměrně důležité, chceme-li získat sazbu, jež by se příliš nelišila mezi státy. 

Metodika uplatňování odpisů se napříč jednotlivými státy liší, a to zejména z hlediska 

rychlosti a rovnoměrnosti odepisování či z hlediska způsobu určování ceny odepisovaných 

aktiv. Tato varianta eliminuje problém rozdílných pravidel uplatňování odpisů a z výše 

uvedených možností se jeví jako nejvhodnější.  

Zajímavou se jeví metoda zpětného mikropohledu v možnosti určit efektivní daňové 

sazby nejen pro jednotlivé korporace, ale také v detailnějším členění pro různá odvětví, 

velikostní skupiny podniků, nebo let např. v rámci jednotlivých zemí či regionů. 

Dle Nicodèma (2007) se průměrná efektivní daňová sazba za určitou zemi v daném období 

(od roku 𝑛 do roku 𝑛 + 𝑚), pro dané odvětví (𝐼) a určitou velikostní skupinu (𝑆) vypočte dle 

vztahu (5.9), přičemž z výše uvedených se aplikuje varianta (𝑐), která se jeví jako 

nejvhodnější pro komparaci mezi zeměmi (viz výše):   

ECTR𝑀𝐵𝐿I;S
n→n+m = ∑ (𝐶𝑇𝑅)𝑡;𝐼;𝑆

𝑛+𝑚
𝑡=𝑛 ∑ (𝑐)𝑡;𝐼;𝑆

𝑛+𝑚
𝑡=𝑛⁄  .     (5.9) 

Evropská komise vytvořila a zpřístupnila databázi BACH (ECCBSO, 2015) (Bank for 

the Accounts of Companies Harmonised), kde lze nalézt data potřebná pro výpočet průměrné 

hodnoty 𝐸𝐶𝑇𝑅𝑀𝐵𝐿 v rámci vybraných zemí EU. Databáze poskytuje jednotný soubor 

finančních výkazů společností, jejichž struktura je stanovena čtvrtou směrnicí  

Rady EU (76/660/EEC) upravující právní stav obchodních společností v Evropském 

společenství. Nefinanční společnosti jsou zde členěny podle různých odvětví (energie a vodní 

hospodářství, průmyslová výroba, stavební výroba, obchod, doprava a spoje, jiné služby) 

a velikostních skupin (malé - obrat < 7 mil EUR, střední - 7 mil EUR ≦ obrat < 40 mil EUR 

a velké - obrat ≧ 40 mil EUR). 

Ukazatel efektivního daňového zatížení stanovený pro určitý stát se svou konstrukcí 

přibližuje sazbám stanoveným na základě metody zpětného makropohledu. Ukazatele mají 
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výhodu v tom, že zobrazují právě skutečné zatížení společností, avšak jsou poněkud 

problematické v otázce komparace mezi jednotlivými státy. Důvodem je přístup založený 

na metodice ex-post dat specifických pro společnosti, který nezohledňuje interakci mezi 

osobním a korporátním zdaněním příjmů, což bývá pro investory při rozhodování o alokaci 

investice důležitým prvkem. Tyto ukazatele jsou omezené také v případě hodnocení pobídek 

pro dodatečné investice a mají tendenci vykazovat roční výkyvy závisející na účincích 

hospodářského cyklu. 

5.3 Metoda dopředného mikropohledu 

Způsob výpočtu prostřednictvím dopředného mikropohledu využívá údaje vycházející 

z charakteristiky a legislativy jednotlivých států, tato metoda nevypočítává skutečné efektivní 

daňové sazby, ale sazby implicitní, tedy sazby které nevyjadřují přímo reálnou výši daňového 

zatížení, ale pouze hypotetické zdanění. V rámci hodnocení investičních aktivit je tento 

způsob výpočtu stěžejní. Metodika stojí na předpokladech dokonale konkurenčních trhů 

a standardních vlastnostech produkční funkce. V této situaci tedy investiční rozhodnutí 

zohledňuje především velikost zdanění kapitálu. Devereux a Griffith (1998a) rozlišují dvě 

různé sazby daňového zatížení korporací, mezní efektivní daňovou sazbu (𝐸𝑀𝑇𝑅 - Effective 

Marginal Tax Rate) a průměrnou efektivní daňovou sazbu (𝐸𝐴𝑇𝑅 - Effective Average Tax 

Rate). Právě tyto ukazatele jsou využívány pro analýzu vlivu daní na investiční rozhodování 

korporací. Jejich konstrukce umožňuje mezinárodní komparaci v rámci srovnání účinnosti 

daňového zatížení pro investiční aktivitu. Metodika výpočtu je z výše uvedených způsobů 

nejkomplexnější, avšak také nejobtížnější. Pro zjištění těchto ukazatelů se využívají jak 

ekonomické ukazatele země, jako jsou např. reálná úroková míra či inflace, tak daňové 

parametry vyplývající z legislativy jednotlivých zemí, jsou jimi především statutární 

korporátní daňová sazba; sazby zdanění úroků; zdanění dividend či jiné zdanění kapitálových 

příjmů; slevy na dani u daně z příjmu korporací na nehmotný majetek a průmyslové budovy 

a stroje; způsob odpisů vynálezů; sazby daně z příjmu fyzických osob (z úrokových příjmů; 

příjmů z dividend a realizace kapitálových zisků); srážku z daně k omezení dvojího zdanění; 

a efektivní sazbu daně z nemovitostí. Tyto sazby také počítají se způsobem, délkou a formou 

odpisování nehmotného majetku, strojů a zařízení i průmyslových budov.  

𝐸𝑀𝑇𝑅 představuje mezní, resp. přírůstkové investice realizované v dané zemi, a to jak 

rezidenty, tak nerezidenty. Devereux a kol. (2011) mezní investice specifikují jako ty, 

u kterých je očekávána míra návratnosti před zdaněním pro investora adekvátní pro 
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investování
64

 ve vztahu s očekávanou minimální mírou návratnosti po zdanění. Minimální 

míra návratnosti je zde determinovaná výší skutečného úroku z alternativního využití 

finančních prostředků investice a ekonomická renta před i po zdanění je rovna nule. Čím je 

daňový systém striktnější, tím bude hodnota 𝐸𝑀𝑇𝑅 vyšší a investice budou méně atraktivní. 

V tomto případě je tedy poměřována míra návratnosti projektu v rámci zdanění a určuje 

vhodnost investice pro investora. Formálně lze tedy tento vztah zapsat dle rovnice (5.10) jako: 

𝐸𝑀𝑇𝑅 = 
�̃�−𝑠

�̃�
 ,          (5.10) 

kde 𝑝 je očekávaná míra návratnosti investice před zdaněním, a 𝑠 je minimální míra 

návratnosti investice po zdanění. 

Hodnotu 𝐸𝑀𝑇𝑅 lze dále selektovat na projekty realizované domácími investicemi nebo 

projekty realizované zahraničními investicemi. V tomto případě bude sazba zahrnovat také 

případné sazby srážkové daně z dividend či úroku zahraničních partnerů. Důležitou roli hrají 

v tomto případě i smlouvy o zamezení dvojího zdanění.  

𝐸𝑀𝑇𝑅 poskytuje také možnost užšího vymezení dle druhu investice a způsobu 

financování. Míra návratnosti investice projektu se dá tedy omezit na investice 

do nehmotného majetku, budov, strojů a zařízení, finančních aktiv či do zásob. Dle druhu 

financování investiční aktivity rozlišujeme investice prostřednictvím nerozděleného zisku, 

nového kapitálu či dluhového financování. Jednotlivé typy aktiv mají svou stejnou váhu, 

přičemž formy financování mají váhu přiřazenou na základě studie OECD (1991).
65

  

Průměrnou efektivní úroveň zdanění investic při různých úrovních ziskovosti (vyšší než 

u 𝐸𝑀𝑇𝑅) určuje 𝐸𝐴𝑇𝑅. Volba názvu průměrná poněkud nekoresponduje s pojmem mezní. 

V tomto případě se již počítá s kladnou ekonomickou rentou, generovanou danou investicí 

v důsledku zdanění. Sazba 𝐸𝐴𝑇𝑅 v sobě agreguje 𝐸𝑀𝑇𝑅 a vztahuje se především 

k investicím a ne k profitu investora. 𝐸𝐴𝑇𝑅 slouží jako indikátor pro rozhodnutí o umístění 

investic nebo při rozhodnutí o investici při omezených zdrojích. 𝐸𝐴𝑇𝑅 slouží pro výběr 

vzájemně se vylučujících projektů. Výpočet 𝐸𝐴𝑇𝑅 lze charakterizovat vztahem, dle rovnice 

(5.11) jako: 

𝐸𝐴𝑇𝑅 =
𝑅∗−(1−𝑧)𝑅

𝑝/(1+𝑟)
 ,         (5.11) 

kde 𝑅∗ je ekonomická renta projektu před zdaněním, která se vypočte jako poměr 

rozdílu předpokládané reálné výnosové míry 𝑝 a reálné úrokové míry 𝑟 vůči 𝑟 plus 1. Reálná 

                                                 
64

 Tj. kdy se minimálně rovná hodnotě reálné úrokové míry. 
65

 Přerozdělený zisk 55 %, nový majetek 10 % a dluhové financování 35 %. 
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výnosová míra by měla být tedy ve vztahu 𝑝 > 𝑟. 𝑅 představuje ekonomickou rentu projektu 

po zdanění, přičemž hodnoty 𝑅 lze nalézt, stejně jako u 𝐸𝑀𝑇𝑅, při různých formách investic 

a způsobu financování. Je zde také zohledněna sazba 𝑧 z kapitálových výnosů plynoucích 

individuálním investorům z této investice, která snižuje hodnotu 𝑅. 𝑅∗ a 𝑅 poměřují čistou 

současnou hodnotou návratnosti investice před jejím zdaněním korporátní daní, danou 

výrazem 𝑝/(1 + 𝑟). 

Vzhledem k náročnosti konstrukce 𝐸𝐴𝑇𝑅 a 𝐸𝑀𝑇𝑅 a jejich dílčích komponent není 

v příspěvku uvedena kompletní metodika výpočtu, která je dostupná ve studii  

Devereux a kol. (2011), přičemž souhrnné ukazatele 𝐸𝐴𝑇𝑅 a 𝐸𝑀𝑇𝑅 jsou získány 

agregováním jednotlivých typů aktiv a způsobů financování. 

Sazby 𝐸𝑀𝑇𝑅 a 𝐸𝐴𝑇𝑅 jsou počítány pro hypotetickou investici, přičemž výpočet 

vychází z aktuální daňové legislativy a nezohledňuje pouze statutární sazby. Přístup 𝐸𝐴𝑇𝑅 

uvažuje s investicemi při různých úrovních ziskovosti a zahrnuje rovněž hodnotu 𝐸𝑀𝑇𝑅. 

Tento přístup, založený na dopředném pohledu, nám také umožňuje zobrazit skutečnost, jak 

by investiční projekt vypadal při absenci zdanění či jiných omezujících podmínek. Pro svou 

komplexnost je tato metoda považována za nejpřesnější pro porovnávání skutečného 

daňového zatížení korporací.   

5.4 Zhodnocení metod měření korporátního daňového zatížení 

a alternativní možnosti 

Sumarizovat a vyhodnotit, která metoda měření efektivního korporátního daňového 

zatížení nejlépe odráží míru daňového zatížení v jednotlivých zemích, je poněkud obtížné. 

Jednotlivé metody mají své výhody i nevýhody a požadavky na ideální způsob měření nejsou 

nijak kvantifikovány. 

První možností, jak zhodnotit jednotlivé metody, je skutečnost, zda jsou používána 

reálná data či předpokládané teoretické vlastnosti daňového systému. Metody založené 

na zpětném pohledu využívají ex-post reálná data a jsou schopny generovat rozdíly v míře 

celkového zdanění na národní úrovni. Metody pracující na bázi dopředného pohledu selektují 

rozdíly v daňovém zatížení dle různých typů investic při různých způsobech jejich 

financování. Dalším rozdílem je, že metody založené na zpětném pohledu nemohou oddělit 

vlivy ostatních daňových systémů (např. u dvojího zdanění), jelikož zdanění již bylo 

realizováno. Metody  dopředného pohledu zkoumají jednotlivé daňové systémy izolovaně. 

Metoda dopředného pohledu nám umožňuje zobrazit efektivitu daňového systému při absenci 

nebo změně některých dílčích charakteristik (např. při absenci zdanění), což při metodě 
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založené na reálných datech možné není. Další nevýhodou metod založených na ex-post 

datech lze shledat ve skutečnosti, že jsou poněkud náchylné na cyklické výkyvy 

v ekonomickém prostředí daného státu. Tato skutečnost by při případném využití těchto sazeb 

měla být vždy brána v úvahu, jelikož je obtížné separovat efekt cyklického výkyvu od efektu 

zdanění (Macek a kol., 2015).  

Další možností je zhodnotit jednotlivé metody na základě využití makro nebo mikro 

přístupu. Mikro přístup umožňuje vypočítat efektivní daňové sazby s ohledem na jednotlivá 

odvětví nebo pro různé velikostní skupiny podniků či pro různé typy investic při odlišných 

formách financování, jelikož agreguje data na korporátní úrovni. Makro přístup je omezen 

pouze pro komparaci mezi jednotlivými státy a v praktické rovině nejsou k dispozici data 

potřebná pro užší vymezení. Mikro přístup sleduje především systém zdanění korporací 

v prostředí vnitrostátního systému zdanění. V případě makro-studií záleží především 

na metodice a zvolených datech, což činí interpretaci výsledků mnohdy nevěrohodnou 

(Macek a kol., 2015).  

Jak uvádí Nicodème (2007), všechny přístupy, vytvářející efektivní daňové sazby, 

mohou být použity např. v ekonometrických studiích pro potřeby další analýzy. Nicméně 

zpětné studie jsou v této oblasti vhodnější, jelikož efektivní daňové sazby z vpřed hledících 

studií jsou zkreslené volbou použitých proměnných.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, že dle komplexnosti se jeví jako nejvhodnější užití 

𝐸𝑀𝑇𝑅 či 𝐸𝐴𝑇𝑅. Tyto varianty zohledňují nejen statutární daňové sazby korporací, 

ale agregují i osobní důchodové daně, odpisové sazby a také zohledňují jiné ekonomické 

ukazatele, a to úrokovou míru a inflaci. Charakter výpočtu navíc umožňuje abstrahovat 

od vlivů hospodářského cyklu, což u ostatních sazeb možné není. Nejméně realitě skutečného 

daňového zatížení odpovídá daňová kvóta, resp. daňový soubor, avšak z hlediska výpočtu 

a zjištění se jeví jako nejdostupnější, což o 𝐸𝐴𝑇𝑅 či 𝐸𝑀𝑇𝑅 říci nelze. V současnosti bývají 

tyto sazby typu daňová kvóta užívány především v elementárních pracích bez hlubšího 

vědeckého záměru. Vhodnějším ukazatelem se v rámci této metodiky bezesporu jeví 

implicitní daňové sazby z kapitálu, které zachycují širokou škálu efektů zdanění, ty jsou však 

na druhou stranou doprovázeny možnými nepřesnostmi vzniklými na základě časového 

zpoždění placení daní či obchodním cyklem, jež mohou vést k podstatnému kolísání měření. 

Obdobný problém lze shledat také v případě efektivních daňových sazeb dle metodiky 

zpětného mikropohledu, přičemž nejvhodnější je zde bezesporu shledána efektivní daňová 

sazba, která poměřuje výnos daně z korporací k hrubému provoznímu výsledku hospodaření 
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a abstrahuje tak od odpisové politiky, jež by díky odlišnostem napříč zeměmi mohla být 

problematická pro potřeby výpočtu a komparovatelnosti.  

Všechny výše zmíněné metody výpočtu abstrahují od neméně významné skutečnosti, 

která tvoří významný nepřímý náklad v rámci nejen korporátního zdanění, a to 

administrativní náklady zdanění, resp. náklady na výběr daní. Ty odrážejí složitost daňového 

systému a promítají se v nákladech potřebných na daňové poradce či v časovém rozměru 

potřebném pro podání daňového přiznání. Jako jeden z mála ukazatelů, který zahrnuje 

i administrativní zatížení, je World Tax Index (𝑊𝑇𝐼). World Tax Index je nový souhrnný 

multikriteriální ukazatel daňového zatížení. Tento ukazatel sestrojil Kotlán a Machová (2012), 

kdy ve své práci uvádějí hodnoty tohoto indexu pro 34 zemí OECD v letech 2005–2010. 𝑊𝑇𝐼 

má jako jeden z mála ukazatelů metodiku založenou na tvrdých i měkkých datech. Tvrdá data 

jsou získaná z databáze OECD a z údajů World Bank, která v rámci programu Doing 

Business analyzuje administrativní daňovou zátěž. Měkká data zahrnují názory světových 

odborníků zabývajících se daňovou problematikou. Sběr měkkých dat je proveden na základě 

rozsáhlého dotazníkového šetření a poté vyhodnocen pomocí metody párového srovnávání, 

čímž je získán kvalifikovaný znalecký posudek (Qualified Expert Opinion - QEO). Jednotliví 

odborníci vyjadřovali svůj názor na to, jak jednotlivé komponenty 𝑊𝑇𝐼 přispívají k daňové 

zátěži v jejich domovských zemích, mezi jednotlivé složky rozdělují hodnotu 100%. 

Výsledky slouží jako základ pro stanovení významu složek tvrdých dat v daňovém indexu, 

které jsou upraveny na srovnatelné hodnoty. 𝑊𝑇𝐼 lze selektovat na pět dílčích sub-indexů, 

přičemž každý z nich navíc zohledňuje působnost více faktorů. Jak uvádí Kotlán  

a Machová (2012), těmito indexy jsou: 

 Index zdanění korporací – Corporate Income Tax (𝐶𝐼𝑇), který vyjadřuje 

relativní úroveň daňového zatížení s aspektem na zdanění korporací. Tento 

index zohledňuje statutární daňové sazby, daňovou progresivitu, daňové 

stimuly, odečitatelné položky a administrativní náklady, 

 Index osobního zdanění – Personal Income Tax (𝑃𝐼𝑇), zachycující relativní 

úroveň daňového zatížení s ohledem na zdanění domácností. V indexu jsou 

zahrnuty statutární daňové sazby, daňová progresivita, příspěvky na sociální 

zabezpečení, odečitatelné položky, daňové pobídky a administrativní náklady, 

 Index daně z přidané hodnoty – Value Added Tax (𝑉𝐴𝑇), který zachycuje 

relativní úroveň daňového zatížení s ohledem na spotřební daně typu daně 
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z přidané hodnoty (dále jen DPH). Index agreguje statutární sazby daně 

ve snížené i základní podobě, daňové výjimky a registrační povinnost,  

 Index majetkových daní – Individual Property Taxes (𝑃𝑅𝑂), zohledňující 

relativní úroveň daňového zatížení majetkových daní. Index agreguje daně 

z nemovitostí, daně z čistého bohatství, dědickou daň, darovací daň a ostatní 

majetkové daně,  

 Index ostatních daní ze spotřeby – Other Taxes on Consumption (𝑂𝑇𝐶), který 

zohledňuje úroveň relativního daňového zatížení ostatních selektivních 

spotřebních daní. V rámci tohoto indexu jsou agregovány daň z piva, vína, 

alkoholu, tabáku a minerálních olejů.  

Kotlán a Machová (2012) konstatují, že nejprve je nutné zajistit standardizaci 

jednotlivých hodnot (tj. transformovat hodnotu z uzavřeného intervalu od 0 do 1) a převést 

tak jednotlivé komponenty sub-indexu na srovnatelné jednotky. Výpočet sub indexu 

a sumarizace ukazatele 𝑊𝑇𝐼 je dána poté vztahem (5.12) a (5.13) jako: 

𝑆𝑘= ∑ (𝑋𝑠𝑖
𝑄𝐸𝑂𝑖

100
)𝑁

𝑖=1 ,         (5.12) 

𝑊𝑇𝐼 = ∑ (𝑆𝑘
𝑄𝐸𝑂𝑘

100
)5

𝑘=1 ,        (5.13) 

kde 𝑆𝑘 je hodnota 𝑘-tého sub-indexu, 𝑋𝑠𝑖  je standardizovaná hodnota 𝑖-té složky sub-indexu 

a 𝑄𝐸𝑂𝑖  je váha vyplývající z 𝑄𝐸𝑂 pro 𝑖-tou složku. 𝑁 je počet prvků v sub-indexu. 𝑄𝐸𝑂𝑘  je 

váha definovaná na základě 𝑄𝐸𝑂 pro 𝑘-tý dílčí index. 

Zahrnutí měkkých dat do výpočtu je ojedinělé, což činí tuto metodiku atraktivní. 

Prozatím nebyla tato metoda všeobecně uznána jako jedna z možností měření efektivního 

zatížení, a to nejen korporací. Dle charakteru výpočtu nelze tuto metodu přiřadit ani do jedné 

z výše uvedených metodik. Svou konstrukcí stojí na pomezí metody zpětného makropohledu 

a dopředného makropohledu, jelikož výpočet vychází z legislativy jednotlivých zemí 

a  výsledné hodnoty komplexně zobrazují zatížení daňového systému na národní úrovni zcela 

mezinárodně komparovatelné, přičemž otázky odborné veřejnosti mají určitý vpřed hledící 

aspekt.  

5.5 Dílčí shrnutí 

Objektivní zhodnocení daňového zatížení korporací se jeví jako poměrně složitá úloha. 

Daňové systémy napříč zeměmi jsou odlišné a statutární daňové sazby jsou považovány 

za poměrně nedostačující ukazatel znázorňující výši daňového zatížení. Efektivní daňové 

sazby, které jsou z tohoto důvodu sestavovány, umožňují lépe zhodnotit daňovou zátěž 
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korporací. Název „efektivní“ je však vysoce relativní pojem, jelikož efektivita způsobu 

výpočtu těchto sazeb je zde chápana především ve významu lepšího ukazatele než statutárních 

daňových sazeb, přičemž i tyto sazby mají své výhody a nevýhody.  

Mikro přístup korporátní efektivní sazby zajišťuje buď empirická, nebo teoretická data, 

a to z finančních výkazů konkrétních společností. Makro přístup vypočítává efektivní daňové 

sazby z agregovaných makroekonomických dat obsažených v národním účetnictví 

jednotlivých států. Metoda založená na zpětném mikropohledu využívá ex-post data týkající 

se reálných výsledků společností, přičemž přístup s dopředným mikropohledem užívá 

statutární charakteristiky daňového systému, vyplývající z legislativy jednotlivých států 

k určení daňových aspektů týkajících se budoucích podnikatelských rozhodnutí společností. 

Jednotlivé přístupy jsou rozdílné především v odlišnostech v rámci používaných dat a různým 

stupněm agregace dat. 

Na základě výše zmíněních odlišností v jednotlivých metodách lze konstatovat, že různé 

studie skutečně neměří totéž, i když spolu mohou souviset. Všechny přístupy jsou 

z ekonomického hlediska správné, ale výstupem není shodný ukazatel. Při výběru použití 

těchto metod tedy bude stěžejní to, co autor zamýšlí daným ukazatelem vysledovat.  

Všechny metody mají své výhody i nevýhody. Pokud budeme chtít zhodnotit investice 

či investiční projekty, umožní nám to nejvhodněji metoda dopředného mikropohledu, která 

umožňuje detekci daňových rozdílů nejenom pro konkrétní investici, ale také pro jednotlivé 

způsoby financování. Sazby 𝐸𝑀𝑇𝑅 a 𝐸𝐴𝑇𝑅 jsou počítány pro hypotetickou investici, přičemž 

výpočet vychází z aktuální daňové legislativy a nezohledňuje pouze statutární sazby. Tyto 

sazby jsou tedy stěžejním indikátorem pro potřeby rozhodnutí o umístění kapitálu.  

Pro zhodnocení situace na vnitrostátní úrovni v rámci jednotlivých odvětví či dle 

velikosti podniků za různá časová období bude vhodné zvolit metodu zpětného mikropohledu. 

Efektivní korporátní sazba daně je pak stanovena jako podíl daně z příjmů nebo zisků 

korporací na daňovém základu, za který lze nejvhodněji zvolit hrubý provozní výsledek 

hospodaření.  

V rámci mezinárodní komparace daňových systémů v globálním kontextu 

se nejvhodnější metodou jeví implicitní daňové sazby z kapitálu, které jsou stanovovány jako 

podíl celkových daňových výnosů z jednotlivého druhu ekonomických příjmů či aktivit 

k eventuálnímu základu daně, přičemž zohledňují nejen statutární daňové sazby, ale i daňový 

základ, který počítá s realizovanými úpravami. Pro rychlý přehled a představu o výši 

daňového zatížení či charakteru daňového systému se využívají ukazatele daňové kvóty 
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či daňový soubor. Tyto sazby se vyhodnotí jako poměr výnosu z této daně k HDP nebo 

k celkovému daňovému výnosu.  

Pro využití přístupu zohledňující i administrativní náklady na zdanění či měkká data lze 

využít nový ukazatel daňového zatížení, a to 𝑊𝑇𝐼 index, resp. v rámci korporátního zdanění 

jeho sub-index CIT.  

Detailní popis efektivních korporátních daňových sazeb je důležitým prvkem 

předkládané práce v rámci nadcházející aplikační části. Výsledky vlivu korporátního zdanění 

na ekonomický růst bude nutné zhodnotit jak z ekonometrického, tak z ekonomického 

hlediska. Jednotlivé konstrukční prvky těchto sazeb mohou vysvětlovat mnohé rozpory právě 

mezi ekonometrickou praxí a ekonomickou teorií, a zároveň se mohou jevit jako nosné pro 

další specifikace a doporučení. Na základě výše získaných poznatků a výsledků z následující 

empirické části práce bude možné rozhodnout o vhodnosti použitých ukazatelů. 

V předkládané kapitole č. 5 byl zároveň splněn další dílčí cíl doktorské dizertační práce, 

kterým bylo představení aproximátorů korporátního zdanění a zhodnocení metod aproximace 

korporátního daňového zatížení. 
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6 Vliv korporátního zdanění na ekonomický růst – 

empirická analýza  

V předešlých kapitolách doktorské dizertační práce byla stanovena teoretická 

východiska zdanění, vztah zdanění a ekonomického růstu a také byly vymezeny způsoby 

aproximace korporátního daňového zatížení. Nyní je potřebné získané poznatky z výše 

uvedených kapitol propojit s empirickou částí práce. Předmětem této kapitoly je tedy zejména 

empirická analýza vlivu korporátního zdanění na ekonomický růst v zemích OECD, přičemž 

na základě získaných poznatků bude stanovena syntéza v mezích hospodářsko-politických 

doporučení v samostatné následující kapitole doktorské dizertační práce. Před samotným 

vyhodnocením vlivu korporátního zdanění v rámci ekonomického růstu je však nezbytné 

stanovit metodologická východiska užité kvantitativní metody, kterou je panelová regrese. 

V neposlední řadě se tato kapitola bude také zaměřovat na elementární deskriptivní statistiku 

korporátního daňového zatížení v zemích OECD a její následnou komparaci.  

6.1 Metodologická východiska panelové regrese – dynamický panel 

Metoda panelové regrese, jakožto statisticko-ekonometrická metoda, se zabývá 

analýzou vztahů a souvislostí dat ve dvourozměrném prostoru. První zkoumaný rozměr tvoří 

časová veličina, druhým rozměrem jsou průřezová data jednotlivých objektů pozorování. 

Panelová neboli longitudinální data lze tedy definovat jako věcně-prostorová data, kde jsou 

charakteristiky za jednotlivá pozorování zjišťovány za určitý časový úsek, který je větší než 

jedno časové období (Novák, 2007). 

Průnikem časové a prostorové dimenze vzniká panel dat, resp. soubor jednotek, jenž 

si je určitou charakteristikou vlastností velmi podobný nebo příbuzný (lidé, korporace, 

země…). Podmínkou pro možnost definování panelu a následnou analýzu je neměnnost 

souboru jednotek v čase a nemožnost nahrazení chybějících jednotek novými.  

Jak uvádí Cipra (2013), Novák (2007) či Baltagi (2010), panelová data poskytují oproti 

prostorovým a časovým datům několik nesporných výhod. Především lze získat velké 

množství pozorování, která nejsou v konvenčních časových řadách dostupná. Panelová data 

tedy umožňují analyzovat a testovat komplikovanější hypotézy dynamiky a vzájemného 

chování. Eliminují také odchylky způsobené agregací přes pozorované jednotky. Na druhou 

stranu nevýhodou je problém s návrhem a sběrem dat, deformace, chyby měření či krátké 

dimenze časových řad.  
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Panelová analýza však není doposud ve všech směrech detailně teoreticky popsaná, 

důvodem je krátká historie a náročnost zkoumání této problematiky. Nové poznatky a rozvoj 

této metody jsou úzce spojeny s rozvojem softwarových produktů, bez kterých je analýza 

panelů nepředstavitelná. Mezi nejrozšířenější publikace zabývající se touto problematikou lze 

řadit výstupy Wooldridge (2010) a Baltagiho (2010), kde jsou popsány standardní postupy 

analýzy panelových dat, které jsou v mnoha směrech zcela odlišné od metodiky zkoumání 

časových a prostorových dat. Složitější problémy nejsou obsahem standardních 

ekonometrických učebnic, ale jsou popsány v  úzce specializovaných článcích. V některých 

případech je jejich existence omezena pouze na teoretickou rovinu.  

Dle Pánkové (2007) lze jako východisko pro formulaci modelu v obecném případě 

použít následující strukturu (6.1):  

𝑦𝑖  =  

[
 
 
 
 
𝑦𝑖1

𝑦𝑖2

.

.
𝑦𝑖𝑇]

 
 
 
 

, 𝑋𝑖  =  
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, 𝑢𝑖  =  
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𝑢𝑖1

𝑢𝑖2

.

.
𝑢𝑖𝑇]

 
 
 
 

,      (6.1) 

kde 𝑦𝑖𝑡 vysvětlovaná proměnná příslušející jednotce 𝑖 a času 𝑡; 𝑋𝑖𝑡
𝑗

 je hodnota 𝑗-té vysvětlující 

proměnné (𝑗 =  1, 2, … , 𝑘) pro 𝑖-tou jednotku v čase 𝑡 a uit je náhodná složka rovnice pro 

jednotku 𝑖 v čase 𝑡, kde 𝑖 =  1, 2, … , 𝑛 a 𝑡 =  1, 2, … , 𝑇.  

Standardní lineární model pak lze formulovat jako vztah dle rovnice (6.2): 

𝑦𝑖𝑡  = 𝛼 + 𝑥′𝑖𝑡𝛽 + 𝑢𝑖𝑡,         (6.2) 

kde 𝛼 znázorňuje úrovňovou konstantu reprezentující efekty těch proměnných, které jsou 

příznačné 𝑖-tému pozorování modelu, �̀� je vektor parametrů rozměru reprezentující sklon 

proměnných a 𝑢𝑖𝑡 je náhodná složka rovnice.  

Většina ekonomických vztahů jsou však dynamické procesy a statické zachycení těchto 

vazeb by bylo poněkud vágní, proto je přijatelnější zachycovat tyto vazby právě pomocí 

panelových dat v dynamickém pojetí.  

Baltagi (2010) uvádí, že dynamické vztahy jsou v modelech charakterizovány 

přítomností zpožděné proměnné, následně lze tento model charakterizovat dle matematického 

vztahu viz rovnice (6.3): 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑥′𝑖𝑡𝛽 + 𝑢𝑖𝑡 ,       (6.3) 

kde 𝛿 je skalár, 𝑥𝑖𝑡
,

 představuje vektor vysvětlujících proměnných (1𝑥𝐾), 𝛽 je vektor 

regresních koeficientů (𝐾𝑥1), a 𝑢𝑖𝑡 je náhodná složka daná vztahem (6.4): 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑣𝑖𝑡,           (6.4) 
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kde 𝜇𝑖 představuje individuální efekty a 𝑣𝑖𝑡  je idiosynkratický člen, přičemž 𝜇𝑖 a 𝑣𝑖𝑡 jsou 

na sobě nezávislé.  

Výše uvedený model je modelem fixních efektů, který je v makroekonomii užíván 

častěji, jelikož individuální vlivy reprezentují vynechané proměnné a je pravděpodobné, 

že charakteristiky pro jednotlivé entity jsou korelované s ostatními regresory.
66

  

Jak uvádí Baltagi (2010) či Mileva (2007), zahrnutí zpožděné vysvětlované proměnné 

𝑦𝑖,𝑡−1 do regrese s sebou přináší několik komplikací. Když je 𝑦𝑖𝑡 funkcí 𝜇𝑖, 𝑦𝑖,𝑡−1, je rovněž 

funkcí 𝜇𝑖, proto je vysvětlující proměnná 𝑦𝑖,𝑡−1 korelovaná s náhodnou složkou. Užití metody 

nejmenších čtverců (OLS - Ordinary Least Squares), která se standardně užívá u statických 

panelových modelů, by bylo nevhodné, jelikož daný estimátor by byl nekonzistentní 

a vychýlený. Baltagi (2010) dále konstatuje, že v rámci modelu fixních efektů, lze problém 

s korelací členu 𝜇𝑖 vyřešit pomocí Within transformation
67

, avšak také z některých 

nezávislých proměnných mohou být endogenní, resp. korelovány s reziduální složkou, proto 

může být také Within transformace vychýlena a nekonzistentní. Model fixních efektů, v rámci 

dynamických panelových modelů je vhodné užít v případě, kdy je časový rozměr 𝑇 dlouhý, 

resp. vychýlení se rovná nule, když 𝑇 se blíží nekonečnu (Nickell, 1981).  

S ohledem na výše uvedené, velký výskyt časového rozměru není případ předkládané 

práce, proto je nutné aplikovat jiný přístup, který zajistí správnost a konzistentnost následného 

odhadu modelu. Všeobecným řešením je zavedení instrumentálních proměnných, které jsou 

vysoce korelované s regresory modelu, ale ne s náhodnou složkou. Na základě zavedení 

instrumentálních proměnných lze aplikovat několik variant
68

 odhadu estimátorů, přičemž jako 

relevantní v rámci této práce se jeví metoda Arellana a Bonda (1991). Tento přístup upravuje 

zevšeobecněnou metodu momentů (dále jen GMM), přičemž model je zde specifikovaný jako 

systém rovnic, jedna pro každé časové období, kde je pro každou rovnici jiný instrument 

                                                 
66

 Mezi hlavní přístupy k analýze panelových dat se řadí regresní analýza s fixními efekty (fixed effects) 

a regresní analýza s náhodnými efekty (random effects). Při odhadu modelu je tedy pravděpodobný výskyt 

nepozorovaných individuálních efektů, fixních či náhodných efektů, které umožňují odstranit z panelových dat 

veličinu, která se liší mezi skupinami či v čase, což umožňuje zachytit specifika dílčí časové řady či průřezu. 

Fixní efekty vyjadřují neměnnost některých proměnných v čase či prostoru. U modelu s náhodnými efekty 

předpokládáme, že individuální efekt je náhodná veličina, nekorelovaná s vysvětlujícími proměnnými, a jeho 

střední hodnota ani rozptyl nezávisí na vysvětlujících proměnných (Baltagi, 2010). 
67

 V případě Within transformace se jedná o úpravu modelu založené na zprůměrování vysvětlujících 

a vysvětlovaných proměnných mimo proměnných konstantních v čase a jejich následné odečtení od původní 

regresní rovnice, viz např. Baltagi (2010) 
68

 Mezi základní varianty, které lze aplikovat v rámci dynamických modelů panelových dat, lze zařadit metody 

odhadu estimátorů Andersona a Hsiaoa (1982), Arellana a Bonda (1991), Arellana a Boverové (1995) 

či Blundella a Bonda (1998), které přestavují základní varianty pro další modifikované přístupy, přičemž 

podstata těchto metod je založena na výběru instrumentálních proměnných. 
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a pro dosáhnutí konzistentního odhadu a odstranění případné endogenity jsou dále využity 

první diference. Jedná se tedy o speciální diferencovanou podobu odhadu GMM  

(Baltagi, 2010). Pro všeobecnou aplikaci v rámci základní rovnice (6.3) bude mít 

matematický zápis následující podobu dle rovnice (6.5): 

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖,𝑡−1  = 𝛿(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑖,𝑡−2) + (𝑥′𝑖𝑡 − 𝑥𝑖,𝑡−1
′ )𝛽 + (𝑣𝑖𝑡 − 𝑣𝑖,𝑡−1),   (6.5) 

přičemž pro T období máme množinu instrumentů 

(𝑦𝑖1,  𝑦𝑖2, … , 𝑦𝑖,𝑇−2; 𝑥𝑖1
, , 𝑥𝑖2

, , … , 𝑥𝑖,𝑇−1
, ). 

 Arelano-Bondův estimátor zabezpečuje eliminaci problému s endogenitou za pomoci 

výše uvedeného procesu transformace pomocí diferencí a v případě užití vhodných 

instrumentů. Avšak pokud je v modelu využito instrumentálních proměnných, je potřebné 

respektovat dané zásady, v rámci kterých musí být instrumentální proměnné korelované 

s původními vysvětlujícími proměnnými, avšak nesmí být korelované s reziduální složkou, 

což umožnuje nahradit do značné míry původní vysvětlující proměnné, jelikož jsou s nimi 

korelované a je možné tedy získat konzistentní odhad. Zároveň je nezbytné splnit 

tzv. podmínku rozměrové identifikace, resp. počet takto určených instrumentů, v případě 

menšího rozsahu dat by měl být vyšší jako je počet původních vysvětlujících proměnných, 

tedy 𝐿 > 𝐾 + 2. Další nezbytnou podmínkou je zařazení všech vysvětlujících proměnných 

mezi instrumentální proměnné (Cipra, 2013). 

 V rámci dynamických modelů panelových dat je vhodné použít několik testů pro jeho 

následnou správnou specifikaci. V případě užití Arelano-Bondova estimátoru je nezbytné 

otestovat vhodnost použitých instrumentů, a to pomocí Sargan-Hansenova testu nadbytečné 

identifikace, který umožnuje eliminovat i výskyt případné heterogenity. Tento test hodnotí 

nulovou hypotézu, resp. skutečnost, že rezidua nejsou korelována s instrumenty, přičemž při 

přijmutí nulové hypotézy, jsou výsledky validní a zvolené instrumenty jsou správné 

(Sargan, 1958; Hansen, 1982 či Arellano a Bond, 1991). V rámci testování autokorelace lze 

konkrétně v případě zvoleného softwaru E-Views (8) využít Arellano-Bondova testu sériové 

korelace, který hodnotí validitu instrumentálních proměnných modelu pomocí testu sériové 

korelace druhého řádu diferencovaných residuí, viz Arellano a Bond (1991). I zde je potřebné 

přijmout nulovou hypotézu, resp. skutečnost, že residua neobsahují autokorelaci druhého 

řádu. 
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6.2 Empirický model a data 

Než bude přistoupeno k samotné empirické analýze vlivu zdanění korporací 

na ekonomický růst, je bezprostředně potřebné definovat a charakterizovat vstupní použitá 

data, stejně jako samotný model. 

Empirická analýza vychází z modelu růstu sestaveného podle Mankiwa, Romera 

a Weila (1992), resp. ze základního neoklasického modelu růstu rozšířeného o lidský kapitál 

(viz kapitola 4), přičemž jsou do modelu dále přidruženy také další fiskální proměnné, které 

jej modifikují stejně jako zpožděná vysvětlovaná proměnná.  

Ekonomické veličiny lze chápat jako dynamické procesy probíhající v čase, proto lze 

přepokládat, že současné tempo růstu bude determinováno také svojí zpožděnou proměnnou. 

Kontrolní růstové proměnné poté tvoří kapitálová akumulace stejně jako lidský kapitál  

(blíže viz Tab. 6.1). Vhodná aproximace lidského kapitálu, resp. jeho obtížná 

kvantifikovatelnost, je předmětem mnoha studií (viz Barro a Lee, 2000; Cohen a Soto, 2007 

či Pritchett, 2001). Nejvyužívanějším způsobem, jak aproximovat lidský kapitál, je užití 

průměrného počtu let vzdělávání či jiné modifikace odrážející např. podíl minimálně 

středoškolsky vzdělané populace na pracovní síle, což je však předmětem kritiky zejména 

z důvodu možné negativní korelace s ekonomickým růstem viz Pritchett (2001). Soto (2002) 

dále upozorňuje na možnou endogenitu vzdělání, což je důsledkem skutečnosti, 

že ekonomicky bohaté země mohou investovat víc do vzdělání, čímž se prodlouží průměrná 

doba vzdělávání. V rámci zkvalitnění výsledků pro potřeby výzkumu jsou také sestavovány 

ukazatele lidského kapitálu, jež agregují různé způsoby jeho aproximace. Index lidského 

kapitálu na osobu, který je využit v předkládané práci, je vytvořený na základě počtu let 

školní docházky a výnosnosti investic do vzdělání dle studie Feenstra, Inklaara  

a Timmera (2015), avšak i zde může být problém s patřičnou endogenitou. 

Korektnost v modelu zastávají také fiskální proměnné, jak již bylo uvedeno 

v subkapitole 4.1, je potřebné nahlížet na růstovou teorii z komplexního hlediska a tedy 

i integraci zdanění do růstových modelů je potřebné pojmout komplexně. Nelze tedy 

v modelu opomenout také ostatní typy daní, které existují v daňovém systému vybraného 

vzorku zemí. Judd (1987) konstatuje, že v rámci analýzy dopadu zdanění na dlouhodobý 

ekonomický růst je žádoucí odhadovat vliv daní společně. Denaux (2007) či Izák (2011) dále 

dodávají, že je nezbytné také kvantifikovat dopad dalších fiskálních proměnných, a to 

zejména vládních výdajů. Zahrnutím jednotlivých daní a výdajů bude model komplexně 

reflektovat jak stranu expanzivní, tak stranu restriktivní fiskální politiky. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že zahrnutí fiskálních proměnných a zpožděné proměnné 

v rámci růstového modelu je opodstatněné. Následně lze tedy jednotlivé proměnné 

charakterizovat dle níže uvedené Tab. 6.1, přičemž zde jsou uvedeny také zdroje dat. Veškerá 

použitá data jsou kvantitativního sekundárního charakteru, přičemž shromažďování dat bylo 

vedeno s cílem zajistit jejich patřičnou konzistentnost a komparovatelnost. V rámci 

ekonometrické analýzy byl využit tabulkový procesor MS Excel, a to především pro 

technickou úpravu dat z níže uvedených databází. Dále ekonometrický program  

E-Views, verze (8), který byl stěžejním softwarem v předkládané práci. 

Tab. 6.1 Charakteristika a zdroje vstupních dat 

proměnná  charakteristika jednotka zdroj  

GDP vysvětlovaná proměnná je 

aproximovaná v souladu se studií 

Mankiwa, Romera a Weila (1992) 

pomocí reálného hrubého domácího 

produktu na obyvatele vyjádřeného 

absolutní výškou reálného HDP na 

obyvatele v paritě kupní síly v USD 

[USD/obyv.] OECD Revenue Statistics 

(OECD, 2016) 

GDP(-1)  zpožděná hodnota vysvětlované 

proměnné 

[USD/obyv.] OECD Revenue Statistics 

(OECD, 2016), vlastní výpočty 

CAP kapitálová akumulace - v souladu se 

studií Mankiwa, Romera a Weila 

(1992) je aproximovaná pomocí 

ukazatele podílu reálných investic 

k HDP, vyjádřená v paritě kupní síly 

na jednoho obyvatele  

[%] Penn World Table verze 9.0 

(PWT, 2016) 

HUM lidský kapitál aproximovaný indexem 

lidského kapitálu na osobu, který je 

sestaven na základě průměrného počtu 

let školní docházky a míry návratnosti 

investic do vzdělávání 

[index] Penn World Table verze 9.0 

(PWT, 2016)
 69

 

GOV celkové vládní výdaje vyjádřené jako 

podíl vládních výdajů k HDP  

[%] International Monetary Fund - 

World Economic Outlook 

Database (IMF, 2016) 

TAX  daňové zatížení vyjádřené pomocí 

ukazatele daňové kvóty TQ , World 

tax indexu WTI , implicitními 

daňovými sazbami ITR a efektivními 

daňovými sazbami ETR. 

TQ [%]; WTI 

[index]; ITR 

[%]; ETR 

[%] 

TQ - OECD Revenue Statistics 

(OECD, 2016); WTI - World Tax 

Index (WTI, 2016); ITR- Eurostat 

(Eurostat, 2016); ETR - Spengel 

a kol. (2014)
70

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

                                                 
69

 Tento index byl sestaven v databázi Penn World Table 9.0 na základě studie Feenstra, Inklaara 

a Timmera (2015).  
70

 Tato metodika sestavování sazeb je založena na základě práce Devereux a Griffith (1998b). 
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S ohledem na výše uvedené lze matematický zápis rovnice uvést dle následující 

rovnice (6.6): 

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛿𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝛽𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 − 𝛽𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡.  (6.6) 

i = 1…35; t = 2000…2014 

Jak uvádí Kotlán (2010), v souladu s prací Barroa a Sala-i-Martina (2004) je vhodné 

dodržet kritérium homogenity výběrového vzorku zemí, přičemž toto kritérium představuje 

členství zemí v OECD
71

. Analýza dat je provedena za období let 2000-2014 s tím, 

že z důvodu neexistence vhodných časových řad v případě implicitních daňových sazeb je 

časové období kratší 2000-2012
72

. Na základě popsaných ukazatelů daňového zatížení 

v kapitole 5 je sestaveno celkově šest modelů, které zachycují vliv míry zdanění korporací 

na ekonomický růst. Konkrétně je zdanění aproximováno na základě metody zpětného 

makropohledu (viz subkapitola 5.1) pomocí ukazatelů daňové kvóty, resp. jeho části 

zachycující daňové zatížení korporací 𝑇𝑄1200 a implicitních daňových sazeb z kapitálu 

𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎  a jeho částí  𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅, která se přímo zaměřuje na zdanění korporací.
73

 Na základě 

metody dopředného mikropohledu (viz subkapitola 5.3) je zdanění korporací aproximováno 

pomoci ukazatelů  𝐸𝐴𝑇𝑅 a 𝐸𝑀𝑇𝑅. Metoda zpětného mikropohledu (viz subkapitola 5.2) 

využívá k výpočtu efektivní daňové sazby informace získané z konkrétních výkazů daných 

společností, což činí její výpočet pro tak velký vzorek zemí obtížný. Navíc dostupná databáze 

BACH agreguje data pouze pro velmi omezený počet států. Z těchto výše popsaných důvodu 

nejsou tyto ukazatele pro danou práci využity. V případě alternativních možností aproximace 

daňového zatížení je využit World Tax Index, resp. jeho sub-index 𝐶𝐼𝑇 (viz subkapitola 5.4).  

Přednostmi aplikované ekonometrické analýzy, v porovnání s dosud zveřejněnými 

empirickými pracemi (viz rešerše literatury v subkapitole 4.4), jsou zejména: 

 Zachycení dynamiky v modelu – většina empirických prací zkoumající vliv 

zdanění v rámci ekonomického růstu využívá kvantitativní metody založené 

na statických odhadech, resp. nezachycují patřičnou dynamiku v modelu. 

Jak uvádí Kotlán a Machová (2014) horizont fiskální politiky a její zpoždění 

výrazně determinují účinnost hospodářské politiky, resp. dopad na hospodářský 

                                                 
71

 V současnosti se jedná o 35 velmi ekonomicky rozvinutých států světa. 
72

 V současnosti dochází k přehodnocení metodiky sestavující implicitní daňové sazby (viz European 

Commission, 2016). 
73

 Pro potřeby předkládané práce je stěžejní především implicitní daňová sazba z kapitálu vztahující 

se ke korporacím, přičemž pro komplexnost je také analyzována celková implicitní daňová sazba. Subkategorie 

vztahující se k příjmům domácností zahrnuje příjmy, které nelze považovat za korporátní příjmy ve smyslu této 

práce, proto je od něj, jako od samostatného ukazatele abstrahováno, přičemž vliv domácností je agregován 

v celkové daňové kvótě, stejně jako jeho dílčí subkategorie vztahující se ke kapitálovým příjmům.  
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cyklus a potažmo na dlouhodobý ekonomický růst. Proto je více než žádoucí 

dynamiku v modelech zohlednit s aspektem na rozvoj a možnosti 

kvantitativních metod. Kotlán a Machová (2014), dále konstatují, že účinnost 

daňové politiky je nejznatelnější se zpožděním 2-3 let. Cílem následující 

analýzy je zachytit zpoždění účinnosti fiskální politiky, resp. politiky daňové, 

a proto v předkládané práci budou jednotlivé fiskální proměnné zpožděny 

v horizontu 1-4 let.  

 Zahrnutí všech dostupných aproximací daňového zatížení korporací – 

většina publikovaných studií využívá k aproximaci zdanění korporací 

především daňové kvóty, což se může jevit značně problematické, jak je 

uvedeno v subkapitole 5.1. Pokus ověřit kanály, prostřednictvím kterých 

zdanění korporací ovlivňuje ekonomický růst, využívá všechny dostupné 

způsoby aproximace korporátního zdanění. Cílem aplikované analýzy není tedy 

jen zachytit vliv zdanění korporací v rámci ekonomického růstu jako takového, 

ale i zjistit vhodnost použitých ukazatelů daňového zatížení korporací.  

 Zohlednění všech fiskálních proměnných – Jak již bylo zmíněno výše, 

resp. v subkapitole 4.1, dosavadní studie neberou v potaz skutečnost, že daně 

představují především příjem rozpočtu jednotlivých ekonomik a je tedy žádoucí 

nahlížet na vliv zdanění komplexně, resp. zahrnout do modelu i ostatní fiskální 

proměnné zejména vládní výdaje. 

Vstupní data jsou dále zohledněna v následující Tab. 6.2, kde je uvedena elementární 

deskriptivní statistika, resp. střední hodnota, medián, maximum, minimum a směrodatná 

odchylka.   
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Tab. 6.2 Deskriptivní statistika vstupních dat 

    Střední hodnota Medián Maximum Minimum Směrodatná odchylka 

 

GDP 34106,4900 34394,1400 90846,8300 10653,3600 13658,3800 

 

CAP 25,0208 24,5925 56,3843 11,4257 5,4550 

 

HUM 3,1419 3,2467 3,7343 1,5210 0,4459 

 

GOV 41,6564 42,3920 65,2700 16,9550 8,8070 

T
Q

 

TQ1100 8,1831 7,6280 26,7800 0,9530 4,3753 

TQ1200 3,0614 2,7710 12,5940 0,5810 1,6276 

TQ2000 8,7412 9,9220 17,0060 0,0000 4,6599 

TQ4000 1,7769 1,6740 4,1400 0,2170 1,0297 

TQ5110 6,7044 6,9930 11,7160 1,9530 2,0436 

TQ5120 3,3599 3,3470 6,5490 0,7260 1,0485 

IT
R

 

ITRCa 26,0018 25,1000 49,9000 5,2000 9,9778 

ITRCaCOR 20,2323 20,7000 55,3000 3,0000 7,9701 

ITRLa 35,6010 36,7000 46,8000 22,3000 5,5848 

ITRCo 22,0856 21,3000 34,2000 12,5000 4,5629 

E
T

R
 

EATR 24,9533 24,6000 41,7000 9,4000 6,9790 

EMTR 19,2521 17,7000 42,8000 -5,1000 9,0528 

W
T

I 

PIT 0,2471 0,2616 0,4182 0,0052 0,1006 

CIT 0,0731 0,0574 0,2077 0,0027 0,0473 

PRO 0,0229 0,0144 0,1401 0,0000 0,0258 

VAT 0,1775 0,1728 0,4982 0,0013 0,1060 

OTC 0,0491 0,0292 0,2543 0,0000 0,0506 

Zdroj: OECD (2016), vlastní zpracování. 

6.3 Korporátní daňové zatížení zemí OECD – deskriptivní statistika 

a komparace  

 Nyní bude upřena pozornost na deskriptivní analýzu proměnných korporátního 

zatížení., resp. základní popisné charakteristiky časových řad jednotlivých zemí. V rámci 

získání uceleného pohledu na trend v daňovém zatížení korporací v jednotlivých zemích 

je vhodné uvést průměrné hodnoty daňových sazeb stejně jako jejich variabilitu za dané 

sledované období, a to výši průměrného daňového zatížení (�̅�), dále pak je vhodné uvést výši 

zdanění za konečné sledované období, resp. jeho odchylku od průměru (�̅�). Kladné hodnoty 

ukazatele �̅� značí, že současné daňové zatížení aproximované dle jednotlivých ukazatelů 

je vyšší než průměrné daňové zatížení ve sledované zemi a naopak. Variabilita je zde poté 

zachycena směrodatnou odchylkou (σ). Výše uvedené ukazatele budou nadále sloužit 

především také ke komparaci jednotlivých zemí OECD. S ohledem na rozsah výsledků jsou 

jednotlivé hodnoty ukazatelů předmětem  Přílohy V. až X. 
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6.3.1 Komparace daňového zatížení korporací aproximace 𝐓𝐐𝟏𝟐𝟎𝟎 

Přehled daňového zatížení v případě daňové kvóty, resp. její části týkající se zdanění 

korporací 𝑇𝑄1200 v roce 2014, je uveden v Grafu 6.1, resp. v Příloze V. Zde je patrné, 

že nejvyšší zdanění v roce 2014 bylo vysledováno v Norsku, a to na úrovni 6,6 %, což je 

o 3,8 p.b. vyšší než celkový průměr sledovaného vzorku zemí OECD, přičemž průměrné 

zdanění korporací za všechny země OECD se pohybuje ve výši 2,8 %. V Norsku je také 

nejvyšší průměrná korporátní daňová kvóta za dané sledované období, a to přibližně ve výši 

9,7 %. Za Norskem patří mezi země s nejvyšší korporátní daňovou kvótou, a to jak 

průměrnou, tak za rok 2014 zejména země Austrálie, Lucembursko, Nový Zéland, Chile, 

Japonsko a Česká republika (řazeno sestupně). V těchto zemích se daňová kvóta za rok 2014 

pohybuje v rozmezí 3,5 - 4,5 %. Naopak nejnižší daňové zatížení korporací lze vysledovat ve 

Slovinsku, přičemž korporátní daňová kvóta zde dosahovala v roce 2014 pouhých 1,4 %, dále 

lze zde zařadit také Maďarsko,  Lotyšsko, Německo a Polsko (řazeno vzestupně), přičemž 

se zde korporátní daňová kvóta pohybuje v rozmezí 1,4 - 1,7 %. 

Graf 6.1 TQ1200 zemí OECD v roce 2014 v % 

Zdroj: OECD (2016), vlastní zpracování. 

Průměrnou nejnižší korporátní daňovou kvótu, viz Příloha V., lze vysledovat u zemí, 

opět řazeno vzestupně, Estonsko, Německo, Island, Lotyšsko, Turecko, Mexiko a Slovinsko, 

přičemž zde se kvóta pohybovala v rozmezí 1,4 - 1,9 %. Pod průměrem korporátní daňové 

kvóty celkového sledovaného vzorku zemí, který činil 3 %, se dále nachází země USA, 

Polsko, Rakousko, Řecko, Francie, Itálie, Slovensko, Dánsko, Velká Británie, Španělsko, 

Švédsko, Irsko, Nizozemí a Švýcarsko, v případě těchto zemí se kvóta pohybuje v rozmezí od 

2 % do 3 %.  
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Třetí sloupec
74

 tabulky v Příloze V. znázorňuje změnu korporátní daňové kvóty 

posledního sledovaného období oproti průměru 𝑇𝑄1200 za sledované období let 2000-2014, 

přičemž v tomto případě lze konstatovat, že celkově docházelo v zemích OECD k poklesu 

korporátní daňové kvóty, a to v průměru o -0,2 p.b. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán 

v případě Norska, a to ve výši -3 p.b. Souhrnně docházelo k poklesu u 24 sledovaných zemí, 

a to v průměru o -0,5 p.b. Výraznější pokles lze vysledovat také v případě Finska 

a Lucemburska. Naopak nejvyšší nárůst byl zaznamenán v případě Islandu, kde se korporátní 

daňová kvóta zvýšila o 1,7 p.b. K růstu daňové kvóty docházelo dále v případě zemí Chile, 

Izrael, USA, Německo, Belgie, Estonsko, Japonsko, Slovensko a Mexiko v rozmezí  

0,02 - 0,7 p.b.  

Z pohledu variability znázorněné směrodatnou odchylkou lze vysledovat poměrně 

nízkou variabilitu ukazatele 𝑇𝑄1200. Od průměru sledovaných zemí OECD (0,5%) 

se výrazněji odlišují pouze země Norsko (1,6%) a Chile (1,5%), přičemž i zde není 

směrodatná odchylka velká  

6.3.2 Komparace daňového zatížení korporací aproximace 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂 𝒂 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑪𝑶𝑹 

Dalším ukazatelem, který je vypočten pomocí metody zpětného makropohledu, 

jsou implicitní daňové sazby z kapitálu, resp. její subkategorie vztahující se pouze 

ke korporacím. Jak již bylo uvedeno v subkapitole 5.1, implicitní daňové sazby jsou 

získávány dle metodiky Evropské komise (European Commission,  2016), přičemž tato 

metodika se výhradně zaměřuje na země Evropské unie, Islandu a Norska.
75

 V současnosti 

pro náročnost a komplexnost ukazatele implicitních daňových sazeb z kapitálu nejsou data 

za aktuální období k dispozici. V rámci tohoto ukazatele jsou k dispozici pouze časové řady 

do roku 2012, přičemž v rámci některých členských států EU nejsou v případě implicitních 

daňových sazeb z kapitálu data taktéž k dispozici, a to kvůli nedostatku dostupnosti údajů 

v sektorových účtech.  

V Příloze VI. jsou uvedeny hodnoty statistiky v rámci celkové implicitní daňové sazby 

z kapitálu. Stejně jako v předchozím případě první sloupec tabulky znázorňuje výši této sazby 

v posledním sledovaném období, přičemž je pro přehlednost tento ukazatel reflektován také 

za pomoci grafického znázornění, viz Graf 6.2. Zde je patrné, že nejvyššího daňového zatížení 

                                                 
74

 V Příloze V. až X. je za první sloupec tabulky považován sloupec bezprostředně následující po výčtu názvu 

státu.  
75

 Tyto země jsou považovány za evropského strategického partnera, a zároveň jsou členy Evropského 

hospodářského prostoru.  
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v roce 2012 dosahovaly země Dánsko a Francie, kde sazby dosahovaly výše 47,5 % a 46,9 %, 

což je o 22,3 p.b., resp. o 21,7 p.b. vyšší než celková průměrná sazba zemí OECD v roce, 

která činila 25,2 %. Vysoce nad průměrem se pohybují také země Norsko, Itálie, Velká 

Británie a Belgie, přičemž zde se sazby pohybovaly v rozmezí 35 % - 40 %. Mezi státy, které 

se pohybovaly svou výší implicitní daňové sazby z kapitálu nad průměrem sledovaných zemí, 

se řadí dále Švédsko, Finsko, Portugalsko a Španělsko (řazeno sestupně), přičemž zde 

implicitní daňová sazba oscilovala kolem průměru. Z výše uvedeného je patrné, že vyšší 

daňové zatížení korporací aproximované pomocí implicitní daňové sazby z kapitálu 

se nachází zejména ve státech nacházejících se na severu a na jihu Evropy
76

. Naopak opačný 

extrém byl zaznamenán v případě Estonska se sazbou 8,1 % a Lotyšska se sazbou 9,9 %. 

Výrazně nižší implicitní daňovou sazbu lze vysledovat také u Irska (13 %) a Nizozemska 

(13,7 %). U ostatních zemí se sazba pohybovala v rozmezí 16 - 25 % viz Graf 6.2. Obdobnou 

situaci můžeme shledat také v případě ukazatele průměrné implicitní daňové sazby z kapitálu 

za sledované období let 2000-2012. I zde se nad průměrem OECD (25,5 %) nacházely tyto 

státy (řazeno sestupně) Norsko, Dánsko, Francie, Velká Británie, Belgie, Portugalsko, Itálie, 

Švédsko, Španělsko, Finsko a Rakousko, přičemž průměrná implicitní daňová sazba 

z kapitálu se zde pohybovala v rozmezí 26,4 - 41,5 %. Opět lze tedy vysledovat, že v případě 

této aproximace korporátního zdanění jsou nejvyšší sazby především v severských zemích 

Evropy. Nejnižší průměrné sazby byly i zde opět vysledovány v případě Estonska (8,5 %) 

a Lotyšska (11,3 %). V rozmezí od 16,7 % do 20,9 % se nacházelo osm zemí, které jsou 

seřazeny sestupně, a to Německo, Slovinsko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, 

Nizozemsko a Irsko.   

                                                 
76

 Státy nacházející se geograficky v západní, severní a jižní Evropě, jsou především státy řadící se mezi staré 

členské státy EU. Opačně státy nacházející se převážně ve střední a východní Evropě lze naopak řadit mezi nové 

členské státy EU. 
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Graf 6.2 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂zemí OECD v roce 2012 v % 

Zdroj: Eurostat (2016), vlastní zpracování. 

Zvýšení či snížení míry zdanění ve formě odchylek sazeb roku 2012 od jejich průměru 

zachycuje třetí ukazatel 𝑑 ̅v Příloze VI. Pokles zdanění nastal v případě patnácti sledovaných 

zemí, přičemž nejvýraznější byl v případě Španělska (-5,1 p.b), Nizozemska (- 4,1 p.b.) 

a Irska (-3,7 p.b.). Nejvyšší nárůst, a to přes 6 p.b., lze vysledovat v případě Francie, Itálie 

a Dánska.  

Nejvyšších směrodatných odchylek dosahovalo Dánsko (5,8%), Španělsko (5,2%) 

a Švédsko (4,0%) nejnižších naopak Norsko (1,1%), Polsko (1,5%) a Česká republika (1,6%). 

Přičemž průměrná směrodatná odchylka ukazatele 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎 v rámci sledovaných zemí OECD 

činila 2,8%.  

Jak uvádí Blechová (2008), úžeji vymezená implicitní daňová sazba z kapitálových 

příjmů a příjmu korporací, může být poměrně obtížně vysvětlitelná, jelikož zahrnuje jak 

sektor korporací, tak sektor domácností včetně OSVČ, přičemž tyto sektory ovlivňují různé 

faktory. Z toho důvodu je snazší tyto oblasti rozčlenit na dva samostatné sektory, čímž 

vzniknou další dvě subkategorie implicitní daňové sazby z kapitálu. Pro potřeby předkládané 

práce je stěžejní především implicitní daňová sazba z kapitálových příjmů korporací 

(𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅), jelikož selektuje uvedenou sazbu pouze na daně z příjmů korporací. V rámci 

zachování komplexnosti, a pro potřeby komparace, je však následně uvedena také implicitní 

daňová sazba z kapitálových příjmů domácností včetně OSVČ (𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐻𝑆𝐸), přesto že 

se nejedná o korporátní příjmy ve smyslu této práce. Hodnoty základné popisn statistiky 

časových řad v řámci proměnné 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅 jsou předmětem samostatné Přílohy VII.   
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Absolutní hodnota implicitních daňových sazeb z kapitálových příjmů korporací  

v roce 2012 je zachycena v prvním sloupci tabulky v Příloze VII., zde je patrné, že průměr 

za všechny sledované země byl 16,9 %, přičemž celkem třináct zemí se nacházelo nad tímto 

průměrem. Největší odchylka byla shledána opět především u vyspělých států západní, jižní 

a severní Evropy s výjimkou jediného státu střední Evropy, a to Francie (28,1 %), 

Itálie (25,9  %), Rakousko (23,9 %), Švédsko (21,9 %), Česká republika (21,4 %) 

a Dánsko (21,4 %). V intervalu od 17 - 20 % se dále nacházely státy Portugalsko, Velká 

Británie, Belgie, Norsko, Slovensko, Španělsko a Finsko (řazeno sestupně), tedy taktéž 

vyspělé země severní, jižní a západní Evropy s výjimkou Slovenska. Naopak mezi země 

s nejnižší sazbou ITRCaCOR v roce 2012 lze zařadit Irsko (6 %), Estonsko (6,2 %), Lotyšsko 

(6,4 %), Nizozemsko (6,8 %), Maďarsko (10,6 %), Polsko (13 %) a Slovinsko (15,2 %), resp. 

tedy převážně země střední a východní Evropy.  

Výše ukazatele ITRCaCOR12 je také vyobrazena v níže uvedeném Grafu 6.3, kde průměr 

zemí OECD je zde vyznačen červenou horizontální přímkou, resp. modrou horizontální 

přímkou v případě ukazatele 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐻𝑆𝐸12, který je zde uveden ve své absolutní výši v rámci 

komparace. Porovnání těchto dvou ukazatelů zobrazuje preference jednotlivých států 

ve zdanění, a to buď korporací nebo domácností, resp. OSVČ. Z níže uvedeného Grafu 6.3 je 

zřejmé, že vyšší implicitní daňová sazba se vyskytuje v případě korporací, až na výjimku šesti 

států. Dánsko, Norsko a Irsko jsou státy s nejvýraznějším rozdílem ve zdanění kapitálových 

příjmů korporací a domácností, přičemž sazba 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐻𝑆𝐸12 převyšuje ITRCaCOR12 

až o 25,4  p.b. v případě Dánska, 16,6 p.b. v případě Norska a 12,2 p.b. v případě Irska. Tyto 

státy následuje Nizozemsko (5,3 p.b.), Finsko (5,2 p.b.) a Polsko (2,2 p.b.). Dánsko (47,8 %), 

Norsko (34,9 %) a Finsko (34,9 %) poté patří také ke státům s nejvyšší absolutní sazbou 

𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐻𝑆𝐸12. Naopak nejnižší hodnoty jsou dosahovány v zemích Estonsko (4,2 %) 

a Lotyšsko (3 %), přičemž tyto státy mají obecně nízké daňové zatížení v rámci všech 

sledovaných ukazatelů implicitního daňového zatížení. Rakousko, Česká republika 

a Portugalsko jsou naopak státy, kde je výrazně vyšší implicitní vyjádření zdanění 

kapitálových příjmů korporací než zdanění kapitálových příjmů domácností včetně OSVČ. 

V případě Rakouska je rozdíl 15,5 p.b., v rámci České republiky to je 13,4 p.b. a rozdíl 

v případě Portugalska činí 12,7 p.b., zde je tedy zřejmá značná podpora a preference drobných 

podnikatelů před korporacemi.  
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Graf 6.3 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑪𝑶𝑹 a 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑯𝑺𝑬 zemí OECD v roce 2012 v % 

Zdroj: Eurostat (2016), vlastní zpracování.  

 Deskriptivní statistika uvedená v Příloze VII. dále zohledňuje, stejně jako v předešlých 

případech, průměr 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅 za sledované období 2000-2012, přičemž průměrná sazba 

za všechny sáty OECD zde dosahovala 20,1 %. Vývoj těchto průměrných hodnot byl 

obdobný jako v případě ukazatele  𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅12. Nad tímto průměrem oscilovaly země 

v rozmezí 20,7 - 30,1 %, a to v tomto pořadí řazeno stupně, Španělsko, Francie, Rakousko, 

Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Itálie, Portugalsko, Dánsko, Velká Británie, Polsko, 

Švédsko a Belgie. Nejnižších průměrných hodnot sledovaného ukazatele dosahovaly opět 

země Estonsko (6,4 %), Irsko (8,7 %) a Lotyšsko (9,2 %). V intervalu od 11,9 % do 20 % 

se nalézaly poté státy Nizozemsko, Maďarsko, Finsko a Norsko (řazeno vzestupně).  

V rámci ukazatele zaměřeného na odchylku ITRCaCOR12 od průměrné hodnoty je 

vysledován pokles téměř u všech sledovaných zemí OECD. Výjimku tvoří Francie (2,2 p.b.), 

Itálie (1,9 p.b.) a Švédsko (1,1 p.b.), kde je zaznamenán růst. 

Nejvyšší směrodatná odchylka byla shledána v případě Španělska (10,9%) a Polska 

(8,8%) nejnižší naopak v případě Norska (1,1%) a Irska (1,6%). Zde je tedy patrné, že právě 

v případě Polska došlo k výrazné změně v případě ukazatele 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅 v porovnání 

s celkovou 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎, kde byla zaznamenána naopak jedna z nejnižších směrodatných odchylek. 

Od počátku sledovaného období došlo k poklesu této sazby v Polsku o 24,1 p.b. V případě 

Španělska docházelo k častým změnám ukazatele 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅, čemuž odpovídá také nejvyšší 

variabilita. Je tedy zřejmé, že v případě Španělska a aproximace korporátního zdanění pomoci 

implicitních daňových sazeb, je tento ukazatel náchylný na výkyvy v ekonomice. Přičemž 

v porovnání s ostatními ukazateli daňového zatížení korporací takovéto výkyvy zaznamenány 
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nebyly. Průměrná směrodatná odchylka za všechny sledované země OECD činila 4,4%, 

což je nejvyšší variabilita za všechny sledované aproximátory zdanění.  

6.3.3 Komparace daňového zatížení korporací aproximace 𝑬𝑨𝑻𝑹 a 𝑬𝑴𝑻𝑹 

Pomocí metody dopředného mikropohledu jsou sestavovány ukazatele efektivních 

průměrných a efektivních mezních daňových sazeb. Stejně jako v případě implicitních 

daňových sazeb se metodika výpočtu převážně zaměřuje na sestavování hodnot především 

v rámci Evropských zemí, přičemž sazby jsou sestavovány Centrem pro evropský 

ekonomický výzkum. V posledních letech se začaly vypočítávat také sazby v rámci Norska, 

Švýcarska, Kanady, Japonska, USA a Turecka, zde jsou k dispozici data pouze od roku 2005, 

jejich zahrnutí do následné analýzy by tedy nebylo zcela relevantní. Vhodné je také 

připomenout, že efektivní daňové sazby, zjištěné pomocí metody dopředného mikropohledu, 

hodnotí především vhodnost realizace, resp. návratnost investice v dané lokalitě, přičemž čím 

je hodnota sazby vyšší, tím je realizace investic méně zajímavá.  

V Příloze VIII. je uveden přehled deskriptivní statistiky v rámci ukazatele EATR. 

Stejně jako u předchozích aproximátorů zdanění je i zde pro přehlednost uvedeno také 

grafické znázornění výše průměrné efektivní daňové sazby v roce 2014 viz Graf 6.4. Z níže 

uvedeného grafu je zřejmé, že nejvyšší sazba byla zjištěna v případě Francie (39,4 %), což je 

o 18,2 p.b. více než bylo zjištěno v průměru za všechny sledované státy OECD (21,2 %). 

Nad tímto průměrem se dále nacházely státy Španělsko, Německo, Portugalsko, Belgie, 

Lucembursko, Řecko, Itálie, Rakousko, Nizozemsko, Velká Británie a Dánsko (řazeno 

sestupně), přičemž efektivní průměrná daňová sazba se zde pohybovala v rozmezí  

22,2 - 32,6 %. Naopak nejnižších hodnot 𝐸𝐴𝑇𝑅 bylo dosaženo v případě Lotyšska (14,3 %) 

a Irska (14,4 %), poté Slovinska, Estonska, České republiky, Polska, Finska, Maďarska, 

Švédska a Slovenska, zde se pohybovala daná sazba v intervalu od 15,5 % do  19,4 %. Z výše 

uvedeného je patrné, že sazby vypočtené pomoci ex-post dat přinášejí v případě vybraných 

zemí diametrálně odlišné výsledky, resp. pohled na komplexní korporátní daňovou politiku, 

než bylo zjištěno u aproximátorů vypočtených pomocí metody zpětného makropohledu, a to 

zejména v případě Německa, Finska a Švédska. Německo se v rámci jak implicitních sazeb, 

tak v případě daňové kvóty nacházelo mezi zeměmi s nižším daňovým zatížením, avšak 

v případě aproximování daňové zátěže pomocí efektivních sazeb patří mezi země s nejvyšší 

korporátní daňovou zátěží. Opačnou situaci lze shledat v případě Švédska a Finska.  
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Graf 6.4 𝑬𝑨𝑻𝑹 zemí OECD v roce 2014 v % 

Zdroj: Spengel a kol. (2014), vlastní zpracování. 

Průměrné zdanění za sledované období let 2000 – 2014 ve sledovaných zemích OECD 

se pohybují ve výši 23,2 %. Zde je pozice zemí obdobná, jako u předchozího sledovaného 

ukazatele. Nejvyšších hodnot dosahuje Francie (35 %) následovaná Španělskem (34,6 %) 

a Německem (32, 6 %). Dále mezi země s nadprůměrným zdaněním patří Itálie, Belgie, Velká 

Británie, Lucembursko, Portugalsko, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Finsko a Dánsko 

(řazeno sestupně), přičemž zde se průměrné zdanění pohybuje v rozmezí 24,3 - 29,2 %. 

Nejnižších průměrných sazeb 𝐸𝐴𝑇𝑅 je dosahováno opět v případě Irska (13,6 %) 

a Lotyšska (15,4 %). Pod průměrem sledovaných zemí OECD v intervalu od 18,1 % do 23 % 

se dále nachází, v tomto případě řazeno vzestupně, Estonsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, 

Slovinsko, Česká republika a Švédsko.  

Dále bude zaměřena pozornost na míru změny ukazatele EATR, resp. změnu posledního 

sledovaného období oproti průměru (�̅�). Zde je opět možné vysledovat převážně klesající 

trend. Celkem sedmnáct zemí vykazovalo pokles v rámci odchylky posledního sledovaného 

období od průměru. Největší pokles sazeb byl zaznamenán v případě Finska,  

a to až o -6,3 p.b. Výrazný pokles byl dále zaznamenán v případě  

Velké Británie (-5,4 p.b.), Itálie (-5,2 p.b.), Německa (-4,4 p.b.) a Slovinska (-4,1 p.b.). 

Průměrný pokles v rámci sledovaných zemí OECD přitom byl cca -2 p.b. Naopak mezi země, 

které v posledním období vykazovaly růst ukazatele �̅�, patřily Francie (4,4 p.b.),  

Irsko (0,8 p.b.), Portugalsko (0,6 p.b.), Maďarsko (0,3 p.b) a Slovensko (0,3 p.b.).  

Z pohledu variability se tento aproximátor zdanění jeví jako poměrně stabilní. Nejvyšší 

směrodatná odchylka byla zjištěna v případě Řecka (4,7%), Německa (4,3%) 
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a Nizozemska (4,1%), přičemž v rámci sledovaných zemí OECD směrodatná odchylka činila 

2,7%. 

 Dalším ukazatelem zjištěným pomocí metody dopředného mikropohledu je mezní 

efektivní daňová sazba. V Příloze IX. je zachycen přehled jednotlivých ukazatelů, přičemž 

první sloupec opět zachycuje absolutní výši sazby v posledním sledovaném období v roce 

2014, a také pro přehlednost je výše sazeb znázorněna pomocí Grafu 6.5. Prokazatelně 

nejnižší sazbu 𝐸𝑀𝑇𝑅 v roce 2014 vykazovalo Estonsko, a to ve výši 3,6 %, což je 

o cca 12,4 p.b. méně než celková sazba za všechny sledované země OECD (16 %). V roce 

2014 sazbu ve výši 6,9 % dosahovala Itálie a Belgie. Pod průměrem sledovaných zemí OECD 

v intervalu od 10 % do 15 % se poté nachází státy Česká republika, Slovinsko, Lotyšsko, 

Slovensko, Irsko, Polsko, Finsko a Švédsko (řazeno vzestupně). Nejvyšší sazby naopak 

dosahovalo Španělsko (34,1 %) a Francie (32,8 %), tyto země jsou tedy z hlediska 

investování nejméně atraktivní. V rozmezí od 20 % do 30 % hodnoty sazby 𝐸𝑀𝑇𝑅 (řazeno 

sestupně) se nacházely země Velká Británie, Německo a Portugalsko. Pod hranicí 20 %  

do 16 % hodnoty mezní sazby se dále nacházely země Řecko, Rakousko, Dánsko, 

Lucembursko, Nizozemsko a Maďarsko. Vyšší daňové zatížení tedy opět vykazují spíše 

ekonomicky vyspělé země západní a jižní Evropy a naopak nižší 𝐸𝑀𝑇𝑅 lze shledat v případě 

států střední a východní Evropy. 

Graf 6.5 𝑬𝑴𝑻𝑹 zemí OECD v roce 2014 v % 

Zdroj: Spengel a kol. (2014), vlastní zpracování. 

 Obdobnou pozici zemí lze vysledovat také v případě ukazatele, který se zaměřuje 

na průměrnou výši mezní efektivní daňové sazby za sledované období 2000-2014. Opět mezi 

země s nejvyšším průměrným zdaněním lze zařadit Španělsko (34,3 %), Francii (33,4 %), 

Velkou Británii (27,5 %) a Německo (26,3 %). Pod hranicí 21 % do 17 % výše 𝐸𝑀𝑇𝑅 
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se nacházely země Finsko, Rakousko, Portugalsko, Nizozemsko, Dánsko, Lucembursko, 

Řecko a Švédsko, které byly zároveň nad průměrem celkového vzorku sledovaných zemí 

OECD (17,3 %). Nejnižší průměrná sazba byla opět zjištěna v případě Estonska (4 %), 

kterou následovala Belgie (9,1 %). V intervalu od 10 % do 17 % se poté nacházely státy 

(řazeno vzestupně) Lotyšsko, Irsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Polsko, Itálie 

a Maďarsko.  

 Změnu korporátního daňového zatížení aproximovaného pomocí efektivní mezní 

daňové sazby v roce 2014 oproti jejich průměrné hodnotě za sledované období znázorňuje 

ukazatel �̅�. Také zde převládají klesající tendence, přičemž nejvyšší pokles byl zaznamenán 

v případě České republiky, a to o -2,9 p.b., dále v případě Nizozemska (-2,4 p.b.), Velké 

Británie (-2,3 p.b.) a Belgie (-2,2 p.b.). Naopak nejvyšší růst ukazatele �̅� sazby 𝐸𝑀𝑇𝑅 byl 

vysledován v Řecku (2,4 p.b.), Lotyšsku (1,5 p.b.), Portugalsku (1 p.b.) a Irsku (0,9 p.b.).  

 Nejvyšší směrodatná odchylka byla vysledována v případě Belgie (10,3%), přičemž 

zde došlo k poklesu sazby až o 15,6 p.b., oproti počátečnímu sledovanému období. Výraznější 

odchylka byla shledána také v případě Itálie (6,6%), Lotyšska (4,8%), Nizozemska (4,5%) 

a Německa (4,2%). Mezi země s nejnižší směrodatnou odchylkou v rámci ukazatele 𝐸𝑀𝑇𝑅 se 

řadí Španělsko (1,2%), zde je tedy zřejmé, že je situace zcela odlišná než je tomu v případě 

aproximátoru 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅. V rámci ostatních zemí nebyly zaznamenány žádné výrazné 

odchylky. I tento ukazatel lze považovat za poměrně stabilní, přičemž v průměru směrodatná 

odchylka se pohybovala kolem 3%. 

6.3.4 Komparace daňového zatížení korporací aproximace 𝑪𝑰𝑻 

Poslední využitou možností, jak aproximovat korporátní daňové zatížení, je užití 

alternativního způsobu výpočtu, a to pomocí indexu 𝑊𝐼𝑇, resp. jeho sub-indexu 𝐶𝐼𝑇. V 

Příloze X. je názorně zachycena komparace sub-indexu 𝐶𝐼𝑇 v jednotlivých zemích OECD 

s výjimkou poslední přistoupivší země, a to Lotyšska, pro které není index prozatím dopočten. 

Níže uvedený Graf 6.6 znázorňuje sub-index 𝐶𝐼𝑇 v jeho absolutní výší za poslední sledované 

období roku 2014. Také zde jsou výsledky, resp. pořadí zemí v některých případech dosti 

odlišné oproti ostatním výše zmíněným ukazatelům. Z následujícího grafu je zřejmé, 

že nejvyšší hodnota 𝐶𝐼𝑇 je vypočtena v případě Slovenska (0,18), za ním následuje  

Mexiko (0,17), Austrálie (0,15), Dánsko (0,12), USA (0,11), Švýcarsko (0,11) 

a Česká republika (0,10). Nad průměrem všech sledovaných zemí OECD se v rozmezí 

hodnoty sub-indexu od 0,07 do 0,10 nacházely země Kanada, Belgie, Itálie, Španělsko, Jižní 

Korea a Francie (řazeno vzestupně). Naopak nejnižších hodnot sub-indexu bylo dosaženo 
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v případě Irska (0,008) a Estonska (0,01). Ostatní země svou hodnotu 𝐶𝐼𝑇 oscilovaly kolem 

průměru. Za povšimnutí stojí skutečnost, že v případě České republiky a Slovenska 

se hodnoty v rámci ukazatelů implicitních daňových sazeb z kapitálu a průměrných a mezních 

efektivních daňových sazeb pohybovaly spíše pod průměrem sledovaného vzorku zemí 

OECD, nebo kolem průměru oscilovaly, avšak v případě aproximace daňové zátěže korporací 

pomocí 𝐶𝐼𝑇 jsou tyto země považovány za země s vysokým daňovým zatížením, stejně jako 

v případě daňové kvóty 𝑇𝑄1200. 

Graf 6.6 𝑪𝑰𝑻 zemí OECD v roce 2014 

Zdroj: World Tax Index (2016), vlastní zpracování. 

Druhý sloupec tabulky v Příloze X. zachycuje hodnotu 𝐶𝐼𝑇 v jeho průměrné výši za 

sledované období let 2000-2014, zde je situace obdobná, jako v předešlém vyjádření absolutní 

výše hodnoty sub-indexu. Nejvyšší průměrná výše 𝐶𝐼𝑇 byla zjištěna v případě 

Slovenska  (0,18), Mexika (0,18), Austrálie (0,17), Dánska (0,15), České republiky (0,14) 

a Jižní Koreje (0,12). Následně v rámci průměrné hodnoty sub-indexu Corporate Income Tax 

následuje USA, Francie, Španělsko, Itálie a Nizozemsko, přičemž tyto země se pohybují 

v rozmezí od 0,09 do 0,11. Průměr ukazatele za všechny sledované země OECD přitom činil 

0,07 a ostatní státy se pohybovaly pod tímto průměrem, přičemž nejnižší hodnotu sub-indexu 

dosáhlo Estonsko (0,02). Rozdíl mezi Slovenskem a Estonskem, coby státy s nejvyšší, resp. 

s nejnižší hodnotou sub-indexu 𝐶𝐼𝑇 v jeho průměrné výši za sledované období, činil 

až 0,16 b. 

Hodnoty ukazatelů zachycujících změnu daňového zatížení korporací ve formě  

sub-indexu 𝐶𝐼𝑇 oproti jeho průměrné hodnotě let 2000 – 2014, jsou předmětem třetího 

sloupce tabulky v Příloze X. Zde docházelo převážně k poklesu daňového zatížení, přičemž 
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dle naměřených hodnot byly tyto změny spíše nepatrné. Rozdíl mezi nejvyšším poklesem 

a naopak nejvyšším růstem činí pouhých cca 0,08 z čehož lze usoudit, že změny zdanění, 

zjištěné pomocí změny sub-indexu 𝐶𝐼𝑇, jsou poměrně zanedbatelné.  

Z pohledu směrodatné odchylky nebyly shledány v rámci sub-indexu CIT výrazné 

výkyvy, přičemž se σ pohybovala v průměru kolem cca 0,01. 

6.3.5 Vzájemná komparace korporátního zdanění 

Z výše uvedené komparace ukazatelů korporátního zdanění napříč jednotlivými státy je 

zřejmé, že různé aproximace korporátního zdanění zobrazují míru daňového zatížení odlišně. 

Následně bude rovněž zajímavé zhodnotit jednotlivé ukazatele korporátního daňového 

zatížení vzájemně např. pomocí koeficientu korelace či prostřednictvím variačního 

koeficientu.  

Budíková, Králová a Maroš (2009) uvádějí, že korelační koeficient je bezrozměrné 

číslo, které umožnuje porovnat vzájemnou intenzitu dvou veličin. Stupeň závislosti, 

resp. míra těsnosti statistické závislosti se pohybuje v pevně stanoveném intervalu  

od -1 (perfektní lineární nepřímá závislost) do 1 (perfektní lineární přímá závislost). Rovná-li 

se koeficient korelace 0, tak náhodné veličiny jsou nekorelovány. Variační koeficient 

vypovídá o relativním významu směrodatné odchylky, resp. poměřuje, kolik procent průměru 

představuje směrodatná odchylka. Výsledek poté umožní srovnávat právě různé ukazatele 

vzájemně.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že pomoci korelačního koeficientu lze vysledovat 

podobnost daňového zatížení v rámci jednotlivých ukazatelů korporátního zdanění. Pokud 

se budou hodnoty blížit ±1, jsou si jednotlivé ukazatele míry zdanění podobné ve svém 

průběhu v rámci sledovaných zemí, naopak budou-li se blížit nule, shodnost ukazatelů je 

mizivá. V Tab. 6.3 je uvedena korelační matice aproximátorů korporátního zdanění.
77

 

Z výsledků je patrné, že míra těsnosti statistické závislosti není příliš vysoká s výjimkou 

implicitních daňových sazeb a efektivních daňových sazeb zjištěných pomoci metody 

dopředného mikropohledu, přičemž zde se s ohledem na charakter výpočtu vyšší koeficient 

korelace dal předpokládat, především v rámci stejného typu zdanění. Vyšší koeficient 

korelace, resp. větší podobnost těchto ukazatelů byla však shledána také napříč těmito 

ukazateli. S výjimkou ukazatelů 𝐸𝐴𝑇𝑅 a 𝐸𝑀𝑇𝑅 však nelze hovořit o velké míře statistické 
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 Korelační matice byla spočtena na základě průměrných hodnot ukazatelů za období let 2000-2012 v rámci 

zemí, pro niž byla dostupná data. 
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závislosti.
78

 V souhrnu lze tedy konstatovat, že míra jednotlivých ukazatelů daňového zatížení 

není příliš podobná a jsou tedy značné rozdíly ve zdanění v rámci jednotlivých zemí, 

z hlediska rozdílné aproximace zdanění.  

Tab. 6.3 Korelační matice vybraných aproximátorů korporátního zdanění 

 
𝑇𝑄1200 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅 𝐸𝑀𝑇𝑅 𝐸𝐴𝑇𝑅 𝐶𝐼𝑇 

𝑇𝑄1200 1,0000      

𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎 0,3703 1,0000     

𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅 0,3951 0,5664 1,0000    

𝐸𝑀𝑇𝑅 0,2609 0,6465 0,5165 1,0000   

𝐸𝐴𝑇𝑅 0,2694 0,5811 0,4877 0,7629 1,0000  

𝐶𝐼𝑇 0,3299 0,2261 0,3586 0,2364 0,1532 1,0000 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty.  

Variační koeficient umožní zhodnotit variabilitu ukazatelů korporátního zdanění 

vzájemně. Tab. 6.4 znázorňuje průměr variačních koeficientů za sledované země OECD. 

Z výsledků je zřejmé, že ukazatel EATR, ITRCa a 𝐶𝐼𝑇 vykazují nejnižší variabilitu, a naopak 

vyšší variabilitu lze shledat v rámci ukazatele TQ1200, EMTR a ITRCaCOR. Zde je tedy 

zřejmé, že v rámci ukazatelů zjištěných pomocí stejné metody jsou značné rozdíly.  

Tab. 6.4 Variační koeficient vybraných aproximátorů korporátního zdanění v % 

 
𝑇𝑄1200 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅 𝐸𝑀𝑇𝑅 𝐸𝐴𝑇𝑅 𝐶𝐼𝑇 

Variační koeficient  18,81 11,93 22,14 20,44 11,85 13,85 
Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty.  

6.4 Vyhodnocení vlivu zdanění korporací na ekonomický růst 

Výše uvedené zhodnocení situace jednotlivých aproximátorů daňového zatížení 

korporací následně umožní lepší interpretaci výsledků jejich vlivu v rámci ekonomického 

růstu, resp. následné celkové zhodnocení situace a případná doporučení v daňové oblasti, 

kterým se bude věnovat předposlední kapitola předkládané práce. Následně je tedy možné 

přejít ke konkrétnímu postupu odhadování jednotlivých modelů.  

Na úvod této subkapitoly je vhodné uvést bezesporu postup úpravy dat, který byl 

proveden v rámci získání vydatných odhadů jednotlivých modelů. Z důvodu lepší interpretace 

výsledků byly všechny časové řady s výjimkou ukazatelů 𝐸𝐴𝑇𝑅 a 𝐸𝑀𝑇𝑅 převedeny 

do logaritmické formy (LOG). Výsledné regresní koeficienty lze tedy chápat ve smyslu, 

že pokud se změní některá z vysvětlujících proměnných o 1%, dojde ke změně, resp. růstu 

či poklesu tempa růstu HDP v % o velikost odhadnutého koeficientu. U ukazatelů 𝐸𝐴𝑇𝑅 
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 Obecně je uznávaná míra korelačního koeficientu nad ±0,8 aby se dalo hovořit o významné vzájemné 

závislosti dvou znaků.  
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a 𝐸𝑀𝑇𝑅 převod na logaritmickou formu nebyl možný, a to z toho důvodu, že v rámci výpočtu 

dílčího ukazatele pro variantu financování investic dluhem
79

 se v některých případech tento 

ukazatel pohybuje v záporných hodnotách. Lammersen a Schwager (2005) konstatují, 

že záporné hodnoty jsou důsledkem toho, že náklady kapitálu jsou menší než reálná úroková 

míra a napovídá, že dochází k nepřímé daňové podpoře investice, která zvyšuje míru zisku po 

zdanění nad míru zisku před zdaněním. Obecně lze tedy tuto interpretaci vysvětlit jako 

skutečnost, že když se, ceteris paribus, hodnota nezávislé proměnné zvýší o jednotku, v níž je 

měřena, hodnota závisle proměnné se změní o velikost daného koeficientu.   

Jak bylo popsáno v subkapitole 6.1, předkládaná práce využívá Arelano-Bond 

estimátor, který zabezpečuje eliminaci problému s endogenitou za pomoci procesu 

transformace prvních diferencí a instrumentálních proměnných. Je tedy vhodné, aby použitá 

data byla stacionární především v prvních diferencích. Ověření stacionarity v rámci 

panelových dat je možné ověřit pomocí testů jednotkových kořenů (panel unit root test) podle 

Levin, Lin a Chu (2002); Im, Pesaran a Shin (2003) a ADF a PP testu podle Maddala  

a Wu (1999).
80

 Všechny uvedené testy mají stejnou nulovou hypotézu, a to potvrzení 

existence jednotkového kořene. Alternativní hypotézy se však liší, v případě Levin, Lin a Chu 

testu alternativní hypotéza stanoví, že jednotkové kořeny neexistují, avšak v případě ostatních 

výše zmíněných testů je alternativní hypotéza definována jako skutečnost, že některé objekty 

mají jednotkové kořeny (blíže např. Novák, 2007 či Balthagi, 2010). 

Existence jednotkového kořene byla tedy zkoumána jak v úrovních, tak především 

v prvních diferencích. Níže uvedená Tab. 6.5 uvádí přehled výsledků v rámci jednotlivých 

proměnných.  
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 Souhrnný ukazatel EATR a EMTR se určuje za pomoci agregování jeho dílčích subkategorií.  
80

 Tyto testy je možné využít v rámci užitého softwaru E-Views (8). 
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Tab. 6.5 Přehled stacionarity proměnných  

Proměnná Stacionarita v úrovních Stacionarita v 1. diferenci Transformace 

LOG (GDP) Nestacionární Stacionární - 

LOG (CAP) Stacionární Stacionární - 

LOG (HUM) Nestacionární Nestacionární První diference 

LOG (GOV) Stacionární Stacionární - 

LOG (CIT) Nestacionární Stacionární - 

LOG (PIT) Nestacionární Stacionární - 

LOG (PRO) Nestacionární Stacionární - 

LOG (VAT) Nestacionární Stacionární - 

LOG (OCT) Nestacionární Stacionární - 

LOG (TQ1100) Stacionární Stacionární - 

LOG (TQ1200) Stacionární Stacionární - 

LOG (TQ2000) Nestacionární Stacionární - 

LOG (TQ4000) Stacionární Stacionární - 

LOG (TQ5110) Nestacionární Stacionární - 

LOG (TQ5120) Nestacionární Stacionární - 

LOG (EATR) Stacionární Stacionární - 

LOG (EMTR) Stacionární Stacionární - 

LOG (ITRCa) Stacionární Stacionární - 

LOG (ITRCaCOR) Stacionární Stacionární - 

LOG (ITRLA) Nestacionární Stacionární - 

LOG (ITRCO) Nestacionární Stacionární - 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty. 

Z výše uvedené Tab. 6.5 je zřejmé, že s výjimkou proměnné lidského kapitálu jsou 

všechny proměnné v prvních diferencích stacionární, přičemž s ohledem na použitou metodu 

odhadu není nutné tyto časové řady dále upravovat. Pro získání validních výsledků je vhodné 

tedy upravit pouze proměnnou HUM, přičemž její stochastická nestabilita byla odstraněna 

pomocí převodu na první diference, a dle výsledků testů jednotkového kořene je tato 

proměnná stacionární v případě druhých diferencí, což je vyhovující. Výše uvedené je 

v souladu se studii Xiao, Shao a Palata (2010) či studii Kitamura a Phillips (1997), 

kteří konstatují skutečnost, že i v rámci práce s nestacionárními daty v úrovních užití metody 

GMM vrací konzistentní odhady, a to i v případě nestacionární závislé proměnné.  

Jak bylo uvedeno v subkapitole 6.2, Kotlán a Machová (2014) konstatují, že účinnost 

daňové politiky je nejznatelnější se zpožděním 2-3 let. Cílem následující analýzy je zachytit 

zpoždění účinnosti fiskální politiky, resp. politiky daňové, a proto v předkládané práci budou 

jednotlivé fiskální proměnné zpožděny v horizontu 1-4 let s ohledem na relevantnost dle 

ekonometrického a ekonomického hlediska. V rámci jednotlivých aproximátorů daňového 

zatížení, budou tedy prezentovány vždy ty výsledky, které nejlépe odráží ekonomickou 

a ekonometrickou realitu s ohledem na dané zpoždění.  
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6.4.1 Korporátní zdanění a ekonomický růst – případ 𝑻𝑸[𝟏𝟐𝟎𝟎] 

Následně je možné přejít k prvnímu analyzovanému modelu dopadu korporátních daní 

na ekonomický růst, v rámci kterého byla jako aproximátor daňového zatížení korporací 

využita daňová kvóta. Nejvhodnější, jak z ekonomického tak z ekonometrického hlediska, 

se jeví dle výsledků zachycených v Tab. 6.6 níže uvedený model viz rovnice (6.7): 

log(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡) = 𝛿 log(𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1) + 𝛽1log(𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡) + 𝛽2𝐷(log(𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡)) + 𝛽3 log(𝐺𝑂𝑉𝑖,𝑡−1) +

𝛽4 log(𝑇𝑄1100𝑖,𝑡−2) + 𝛽5 log(𝑇𝑄1200𝑖,𝑡−1) + 𝛽6 log(𝑇𝑄2000𝑖𝑡) + 𝛽7 log(𝑇𝑄4000𝑖,𝑡−2) +

𝛽8 log(5110𝑖,𝑡−3) + 𝛽9 log(5120𝑖,𝑡−2) + 𝑢𝑖𝑡      (6.7) 

i = 1…35; t = 2000 – 2014  

Jak bývá zvykem, v Tab. 6.6 jsou uvedeny hodnoty odhadnutých regresních koeficientů 

jednotlivých nezávislých proměnných a poté hodnoty testové t-statistiky. Dále jsou zde 

uvedeny hodnoty Sarganova-Hansenova testu, resp. J-statistika, která testuje vypovídající 

schopnost modelu, resp. zda instrumenty jsou skutečně exogenní, a také hodnoty  

Arellano-Bondova testu sériové korelace (m-statistika), jenž hodnotí skutečnost, zda 

se v modelu vyskytuje autokorelace druhého řádu, jak bývá zvykem, jsou zde také uvedený 

pravděpodobnostní hodnoty (p-hodnoty) těchto testů.
81

  

Jak již bylo zmíněno v subkapitole 6.2, bylo empiricky dokázáno (viz např. Kotlán 

a Machová, 2014; Matsumoto, 2008 či De Cesare a Sportelli, 2012), že daňová, resp. fiskální 

politika působí na ekonomický růst s patřičným zpožděním, přičemž toto zpoždění se liší 

v závislosti na typu daní, dle jeho rozdílných distorzních účinků. Odlišná míra zpoždění 

u jednotlivého typu daní bude dána také způsobem jejich výpočtu a délkou časové řady. 

Souhrnem vzato, míra zpoždění u jednotlivého typu daní při rozdílné aproximaci může 

kvantitativně působit na ekonomický růst s různým zpožděním. Rozdílnost zpoždění napříč 

jednotlivými modely v rámci různých aproximací zdanění je tedy relevantní a opodstatněná. 

Vhodnost použitého zpoždění byla také ověřena pomoci křížové korelace.
82

    

                                                 
81

 Platí pro všechny uvedené tabulky v subkapitole 6.4.2, 6.4.3 a 6.4.4. 
82

 Platí pro všechny uvedené modely v subkapitole 6.4.2, 6.4.3 a 6.4.4. 
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Tab. 6.6 Vliv korporátního zdanění 𝑻𝑸𝟏𝟐𝟎𝟎 na ekonomický růst v zemích OECD 

(2000-2014) 

Závisle proměnná  LOG(GDP) 

Proměnná  β koeficient t-statistika 

LOG(GDP(-1)) 0,7464*** 39,6974 

LOG(CAP) 0,1637*** 19,9349 

D(LOG(HUM)) 1,2424*** 2,8366 

LOG(GOV(-1)) 0,1570*** 14,7758 

LOG(TQ1100(-2)) -0,0716*** -6,9426 

LOG(TQ1200(-1)) -0,0242*** -3,7135 

LOG(TQ2000) -0,0159* -1,6325 

LOG(TQ4000(-2)) 0,0215** 2,3614 

LOG(TQ5110(-3)) -0,0883*** -3,3724 

LOG(TQ5120(-2)) 0,0416*** 4,0547 

Sargan-Hansen test 

J-statistika 27,9470 

p-hodnota  [0,4137] 

Arellano-Bond test sériové korelace 

AR(2) m-statistika  -0,0046 

p-hodnota [0,9963] 

Ostatní statistické údaje 

Počet instrumentů  37 

Počet pozorování  373 

Průměr závisle proměnné 0,0136 

Standartní chyba regrese 0,0280 

Standartní odchylka závisle proměnné 0,0346 

Reziduální součet čtverců  0,2840 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty. Pozn.: *, **, *** představují hladinu významnosti na 10 %, 5 % a 1 %. 

Výše uvedená Tab. 6.6 představuje výsledky vlivu korporátního zdanění v rámci 

ekonomického růstu v případě aproximace pomocí daňové kvóty, resp. dílčí daňové kvóty 

kategorie 𝑇𝑄1200 v zemích OECD v letech 2000-2014. Výsledky Sargan-Hansenova testu, 

poukazují na skutečnost, že instrumentální proměnné jsou exogenní a byly tedy vhodně 

zvolené, čímž došlo k odstranění endogenity. Dle výsledků Arellano-Bondova testu sériové 

korelace se v modelu nevyskytuje také sériová korelace druhého řádu mezi prvními 

diferencemi residuí.  

Hodnota koeficientu zpožděné vysvětlující proměnné, která se nachází na 1% hladině 

významnosti, poukazuje na skutečnost, že využití dynamického panelu za pomoci metody 

GMM a prvních diferencí je opodstatněné.  
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V případě proměnné 𝐶𝐴𝑃, resp. akumulace fyzického kapitálu, byl potvrzen soulad 

teorie s empirií. Tato proměnná byla odhadnuta s očekávaným pozitivním vlivem 

na ekonomický růst na 1% hladině významnosti. Pozitivní vztah s ekonomickým růstem byl 

také odhadován na 1% hladině významnosti v případě lidského kapitálu. Dle mnoha 

empirických studií (viz např. Barro a Sala-i-Martin, 2004), kapitálové proměnné představují 

jeden ze základních zdrojů dlouhodobého ekonomického růstu. 

V rámci fiskálních proměnných byl v souladu s teoretickými předpoklady potvrzen 

pozitivní vliv vládních výdajů na ekonomický růst, taktéž na 1% hladině významnosti, 

přičemž působnost je zde v horizontu zpoždění jednoho roku. Z hlediska komplexnosti 

modelu je potřebné pracovat také s fiskálními proměnnými, které zahrnují také stranu 

vládních výdajů. V obecné rovině ve smyslu Keynesovy ekonomie je uvažováno, jak již bylo 

uvedeno v subkapitole 4.1.4, že vládní výdaje vedou k podpoře ekonomického růstu. Některé 

studie (např. Devarajan a kol., 1996 či Afonso, Schuknecht a Tanzi, 2005) však tuto 

skutečnost vyvracejí, přičemž zde poukazují na potřebnost rozlišovat produktivní 

a neproduktivní vládní výdaje. Neproduktivní vládní výdaje mají poté opačný směr působení 

na ekonomický růst. Z důvodu nekomplexnosti dostupných dat však bylo uvažováno pouze 

s vládními výdaji jako celku s tím, že v teoretické rovině je uvažován převládající pozitivní 

efekt vládních výdajů.  

Dále byly analyzovány jednotlivé vybrané složky daňové kvóty s rozčleněním na daně 

z příjmů jednotlivců 𝑇𝑄1100, daně z příjmu korporací 𝑇𝑄1200, vliv sociálního pojištění 

𝑇𝑄2000, daně majetkové 𝑇𝑄4000, spotřební daně typu DPH 𝑇𝑄5110 a speciální spotřební 

daně 𝑇𝑄5120.  

Z provedených regresí plyne skutečnost, že především u důchodových daní, včetně daně 

z příjmu korporací, byl odhadnut negativní vliv na ekonomický růst. Zdanění práce, 

reprezentované ukazateli 𝑇𝑄1100, bylo odhadováno s negativním vlivem na 1% hladině 

významnosti, přičemž horizont působení byl odhadnut se zpožděním dvou let. Korporátní 

daňové zatížení aproximované pomocí 𝑇𝑄1200 bylo rovněž odhadováno na 1% hladině 

významnosti, přičemž působnost této daně je pozorována v horizontu zpoždění jednoho roku. 

Zde je patrné, že zpoždění v oblasti korporátního zdanění má rychlejší působnost než změna 

v oblasti daní z příjmů jednotlivce, což může být dáno především strnulostí mezd. 

Kvantitativně je také zdanění práce prokazatelně vyšší než v případě zdanění korporací. Vliv 

sociálního pojištění, včetně sociálního pojištění hrazeného zaměstnavateli, byl testován 

na 10% hladině významnosti, přičemž tento vliv byl kvantifikován bez zpoždění. Lze tedy 

konstatovat, že dopad sociálního pojištění implikuje okamžitý dopad na ekonomický růst, 
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přičemž vysvětlení může být ve skutečnosti, že sociální pojištění je daní pouze v širším slova 

smyslu a v případě těchto kvazi daní existují jen velice omezené možnosti jejich realokace 

zejména ve smyslu substitučního efektu, jako je tomu v případě důchodových daní. 

Je nezbytné brát v úvahu, že daňová soustava představuje propojené systémy,  

které se navzájem ovlivňují, a v případě změny zdanění korporací dochází také k daňové, 

resp. ekonomické incidenci. Daňové břemeno ve formě zvýšení daní korporací neponesou jen 

korporace, ale dojde také k přesunu daňového břemene, které můžou nést také zaměstnanci. 

Fullerton, Devarajan a Musgrave (1980) konstatují, že je zjevné, že korporace přesouvají 

daňové břemeno, přičemž je velice obtížné stanovit skutečné dopady tohoto jevu.  

V případě majetkových daní nedošlo k potvrzení negativního vlivu na ekonomický růst 

na 5% hladině významnosti a stejně tak u ostatních selektivních spotřebních daní (𝑇𝑄5120) 

na 1% hladině významnosti. V tomto případě se lze ztotožnit se závěry ostatních empirických 

prací, které poukazují na nízké distorzní účinky těchto daní a nepatrný či žádný prokazatelný 

vliv na ekonomický růst (viz např. Arnold, 2010; Johansson a kol., 2008 či Widmalm, 2001). 

Naopak v případě spotřebních daní typu DPH (𝑇𝑄5110) byl odhadován na 1% hladině 

významnosti negativní vliv na ekonomický růst, přičemž tento vliv byl z daňových 

proměnných kvantitativně nejvyšší, což značí, že zvyšování této daně podvazuje v OECD 

ekonomický růst. Tyto výsledky jsou poměrně rozporuplné s již aplikovanými studiemi 

(viz např. Kotlán, Machová a Janíčková, 2011 či Simionescu a Albu, 2016), kde byl v případě 

daní typu DPH zjištěn převážně nevýznamný negativní a v ojedinělých případech mírně 

pozitivní vliv na ekonomický růst. Ebrill a kol. (2001) uvádí, že daň z přidané hodnoty vytváří 

ekonomické deformace nižší než jiné daně, protože odráží menší produktivitu a úspory. 

V rámci dosahování optimálního ekonomického růstu by měly být daňové systémy patřičně 

přizpůsobeny. V mnoha empirických studiích (viz např. Myles, 2009) bylo právě doporučeno 

jako řešení přesun daňového zatížení od daní přímých k daním nepřímým, přičemž právě 

DPH může být tímto řešením, jelikož se jedná pouze o omezení spotřeby a nikoli o výrobu 

nebo investice. Z výše dosažených výsledků by však mohl být takovýto přesun daňové zátěže 

ve vztahu k ekonomickému růstu nevhodný. Je tedy nutné brát v potaz charakter 

aproximátoru daňového zatížení typu daňové kvóty. Daňová kvóta může mít matematicky, 

nikoliv však ekonomicky, automaticky negativní vliv na ukazatel HDP (↓HDP=TQ/(↓HDP)). 

Tento poměrně překvapivý závěr může mít své opodstatnění právě v konstrukčních 

nedostatcích daňové kvóty jako takové (viz subkapitola 5.1.1). Z toho důvodu je vhodné 

zaměřit pozornost také na ostatní aproximátory daňového zatížení, zejména 𝑊𝑇𝐼, které mají 

prokazatelně větší vypovídající schopnost, resp. jsou méně náchylné na výkyvy v ekonomice.  
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6.4.2 Korporátní zdanění a ekonomický růst – případ 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂 a 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑪𝑶𝑹 

Následující subkapitola je věnována aproximaci daňového zatížení prostřednictvím 

implicitních daňových sazeb, přičemž ty jsou taktéž získány pomocí metody zpětného 

makropohledu. Pro komplexní zhodnocení analýzy v rámci implicitních daňových sazeb bude 

nejdříve zaměřena pozornost na souhrnný ukazatel kapitálového zatížení, který v sobě 

agreguje všechny jeho subkategorie, jak bylo uvedeno v subkapitole 5.1.2.  

Stejně jako v předešlém případě bylo v rámci implicitní daňové sazby z kapitálu 

odhadováno několik modelů, přičemž z ekonomicko-ekonometrického hlediska se jako 

nejvhodnější jeví vztah dle rovnice (6.8) a veškeré testované výsledky jsou předmětem 

Tab. 6.7: 

log(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡) = 𝛿 log(𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1) + 𝛽1log(𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡) + 𝛽2𝐷(log(𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡)) + 𝛽3 log(𝐺𝑂𝑉𝑖,𝑡−1) +

𝛽4 log(𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝑖,𝑡−3
) + 𝛽5 log(𝐼𝑇𝑅𝐿𝑎𝑖,𝑡−4

) + 𝛽6 log(𝐼𝑇𝑅𝐶𝑜𝑖,𝑡−1
) + 𝑢𝑖𝑡    (6.8) 

i = 1…21, t = 2000 – 2012  

Z Tab. 6.7 je zřejmé, že i v tomto případě byly dodrženy základní podmínky, které 

jsou potřebné pro odstranění endogenity v rámci dynamických panelů, je tedy přijímána 

nulová hypotéza, resp. instrumenty jsou jako celek exogenní. V takto odhadnutém modelu 

se dále nevyskytuje autokorelace druhého řádu mezi prvními diferencemi residuí, 

což znázorňují výsledky Arellano-Bondova testu sériové korelace. Takto zvolený model lze 

tedy považovat za věrohodný. 
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Tab. 6.7 Vliv korporátního zdanění 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂 na ekonomický růst v zemích OECD  

(2000-2012) 

Závisle proměnná  LOG(GDP) 

Proměnná  β koeficient t-statistika 

LOG(GDP(-1)) 0,5250*** 10,8440 

LOG(CAP) 0,2448*** 10,1498 

D(LOG(HUM)) 0,9117 0,2573 

LOG(GOV(-1)) 0,3039*** 2,5369 

LOG(ITRCa(-3)) -0,0206 -0,5502 

LOG(ITRLa(-4)) -0,1808* -1,6469 

LOG(ITRCo(-1)) 0,4472*** 3,1792 

 
Sargan-Hansen test  

J-statistika 18,7716 

p-hodnota [0,2807] 

Arellano-Bond test sériové korelace 

AR(2) m-statistika -0,000203 

p-hodnota [0,9998] 

Ostatní statistické údaje 

Počet instrumentů  23 

Počet pozorování  168 

Průměr závisle proměnné 0,0106 

Standartní chyba regrese 0,0292 

Standartní odchylka závisle proměnné 0,0409 

Reziduální součet čtverců  0,1370 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty. Pozn.: *, **, *** představují hladinu významnosti na 10 %, 5 % a 1 %. 

Hodnoty zpožděné vysvětlované proměnné poukazují na dynamickou stabilitu, 

přičemž tyto odhady jsou signifikantní na 1% hladině významnosti. Užití dynamického 

panelu v rámci metody GMM za pomoci prvních diferencí je tedy opodstatněné.  

Proměnné zachycující kapitálovou akumulaci byly odhadnuty v případě fyzického 

kapitálu opět jako signifikantní na 1% hladině významnosti s očekávaným pozitivním vlivem 

na ekonomický růst. Proměnná představující lidský kapitál, který je aproximován 

prostřednictvím indexu lidského kapitálu, se jeví jako nesignifikantní, s očekávanou positivní 

působností v rámci ekonomického růstu. Zde je nutné připomenout, že v tomto případě 

se jedná o „kontrolní“ růstovou proměnnou, přičemž existence vztahu mezi lidským 

kapitálem a ekonomickým růstem byla teoreticky podložena (viz např. Barro, 1999). I přes 

výše uvedené byla tato proměnná v rámci zachování komplexnosti v modelu ponechána.
83

 

                                                 
83

Běžně užívané aproximátory typu minimálního podílu vzdělanosti na populaci se v mnohých studiích jeví 

poměrně problematické, viz např. Machová (2014) či Baranová (2013). Přičemž úplnost dat v rámci jednotlivých 
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 Fiskální proměnná zachycující vládní výdaje byla opět odhadnuta na 1% hladině 

významnosti s předpokládaným pozitivním vlivem na ekonomický růst, a to s ročním 

zpožděním. V rámci daňových aproximátorů byla testovaná proměnná 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎 reprezentující 

daňové zatížení korporací odhadnuta s negativním vlivem působnosti na ekonomický růst, 

avšak tato proměnná se jeví jako nesignifikantní, pro komplexnost modelu je zde tato 

proměnná taktéž ponechána. Dále byl odhadnut negativní vliv na ekonomický růst v případě 

zdanění práce (𝐼𝑇𝑅𝐿𝑎), a to na 10% hladině významnosti. Zdanění spotřeby, které je 

reprezentováno proměnnou 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑜, bylo odhadnuto jako signifikantní s positivním vlivem 

působnosti. Implicitní daňová sazba z kapitálu se jeví jako nevhodný aproximátor 

korporátního zdanění v rámci testovaného modelu, proto bude zajisté lepší užít k aproximaci 

implicitní daňové sazby z kapitálových příjmů, které se přímo vztahují ke korporacím. Takto 

úžeji vymezené zdanění může eliminovat skryté tendence modelu (6.8), které mohou 

způsobovat nesignifikantní výsledky testu. 

Jak již bylo zmíněno výše, následně bude pozornost věnována implicitní daňové sazbě 

z kapitálu, resp. její subkategorii, která se zaměřuje na zdanění kapitálových příjmů pouze 

korporací, což je s ohledem na zaměření práce relevantnější ukazatel korporátního daňového 

zatížení, jelikož je zde abstrahováno např. od kapitálových příjmů domácností. Postupně byly 

v rámci tohoto ukazatele opět odhadovány několikeré modely,  

přičemž z ekonomicko-ekonometrického hlediska se jako nejrelevantnější jeví následující 

model (6.9): 

log(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡) = 𝛿 log(𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1) + 𝛽1log(𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡) + 𝛽2𝐷(log(𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡)) + 𝛽3 log(𝐺𝑂𝑉𝑖,𝑡−1) +

𝛽4 log(𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅𝑖,𝑡−4
) + 𝛽5 log(𝐼𝑇𝑅𝐿𝑎𝑖,𝑡−4

) + 𝛽6 log(𝐼𝑇𝑅𝐶𝑜𝑖,𝑡−1
) + 𝑢𝑖𝑡   (6.9) 

i = 1…20, t = 2000 – 2012   

                                                                                                                                                         
zemí v dostupných databázích je taktéž problematická. Z toho důvodu byl pro komplexnost dat zvolen právě 

index lidského kapitálu, což odráží současný trend, viz např. Kotlán, Machová a Macek (2015). 
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Tab. 6.8 Vliv korporátního zdanění 𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑪𝑶𝑹 na ekonomický růst v zemích OECD  

(2000-2012) 

Závisle proměnná  LOG(GDP) 

Proměnná  β koeficient t-statistika 

LOG(GDP(-1)) 0,4754*** 15,8174 

LOG(CAP) 0,2316*** 4,9977 

D(LOG(HUM)) -1,1342 -0,7022 

LOG(GOV(-1)) 0,1846*** 2,9887 

LOG(ITRCaCOR(-4)) -0,0244*** -2,4599 

LOG(ITRLa(-4)) -0,2414*** -2,7224 

LOG(ITRCo(-1)) 0,4032*** 3,6974 

Sargan-Hansen test 

J-statistika 18,0267 

p-hodnota [0,2056] 

Arellano-Bond test sériové korelace 

AR(2) m-statistika -0,0006 

p-hodnota [0,9995] 

Ostatní statistické údaje 

Počet instrumentů  21 

Počet pozorování  160 

Průměr závisle proměnné 0,0104 

Standartní chyba regrese 0,0277 

Standartní odchylka závisle proměnné 0,0414 

Reziduální součet čtverců  0,1174 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty. Pozn.: *, **, *** představují hladinu významnosti na 10 %, 5 % a 1 %. 

 Výše uvedená Tab. 6.8 zachycuje výsledky jednotlivých testů analyzovaného vlivu 

korporátního zdanění aproximovaného pomocí implicitní daňové sazby z kapitálových příjmů 

korporací na ekonomický růst v zemích OECD za období let 2000-2012. I v tomto případě 

výsledky Sargan-Hansenova na odstranění endogenity z modelu a instrumentální proměnné 

byly tedy vhodně zvolené. Dle výsledků Arellano-Bondova testu sériové korelace 

se v modelu nevyskytuje také sériová korelace druhého řádu mezi prvními diferencemi 

residuí. 

 Opět i v tomto případě lze model považovat za dynamicky stabilní, jelikož dle 

výsledků hodnoty a pravděpodobnosti t-statistiky byla zpožděná vysvětlovaná proměnná 

signifikantní na 1% hladině významnosti.  

 Tradiční kapitálové proměnné jsou testovány obdobně jako v případě předešlého 

modelu s využitím souhrnné implicitní daňové sazby z kapitálu, a to v případě fyzického 

kapitálu jako signifikantní s pozitivním vlivem na ekonomický růst, a v případě akumulace 

lidského kapitálu jako nesignifikantní navíc s negativní působností na vysvětlovanou 
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proměnnou. V této situaci jsou shodně platné výše uvedené argumenty, jako v případě 

modelu (6.8). 

 Také vládní výdaje jsou shodně odhadovány na 1% hladině významnosti jako 

signifikantní s očekávaným pozitivním vlivem působnosti na ekonomický růst. 

 Implicitní daňová sazba z kapitálových příjmů korporací byla odhadnuta na 1% 

hladině významnosti jako signifikantní s očekávaným negativním směrem působnosti 

na ekonomický růst. Výsledky tak implikují, že tato korporátní sazba 

determinuje ekonomický růst se čtyřletým zpožděním.  

 Ostatní kontrolní daňové proměnné byly v případě zdanění práce odhadovány opět 

shodně s negativním vlivem na ekonomický růst na 1% hladině významnosti. V případě 

spotřebních daní aproximovaných implicitní daňovou sazbou ze spotřeby byl odhadován opět 

pozitivní vliv na ekonomický růst, avšak v tomto případě již signifikantní na 1% hladině 

významnosti. Zde jsou tedy obdobně, jako v případě výsledků modelu s daňovou kvótou, 

závěry o vlivu spotřebních daní značně rozporuplné. Při vzájemném porovnání lze opět 

vysledovat kvantitativně vyšší působnost osobních důchodových daní, resp. zdanění práce 

a také spotřebních daní. 

Souhrnem vzato však lze vznést určité pochybnosti o korektnosti ukazatele implicitních 

daňových sazeb s ohledem na rozporuplné výsledky v modelech (6.8) a (6.9).  

6.4.3 Korporátní zdanění a ekonomický růst – případ 𝑬𝑴𝑻𝑹 a 𝑬𝑨𝑻𝑹 

Předmětem této podkapitoly je testovat dopad zdanění korporací na ekonomický růst 

za pomoci aproximace korporátního zdanění prostřednictvím efektivních daňových sazeb 

zjištěných pomocí metody dopředného mikropohledu. Pro připomenutí se efektivní mezní 

(𝐸𝑀𝑇𝑅) a průměrné (𝐸𝐴𝑇𝑅) daňové sazby užívají zejména pro analýzu vlivu daní ve vztahu 

k investičnímu rozhodování korporací. Tato aproximace zdanění představuje také 

nejkomplexnější systém daňového zatížení korporací, jelikož bere v úvahu více faktorů 

zdanění ve vztahu ke korporacím. Tato metoda tedy nebere v potaz pouze legislativní rozměr 

daně vztahující se k zisku korporací, ale celkově agreguje korporátní daňovou sazbu; slevu 

na dani u daně z příjmů korporací na nehmotný majetek a průmyslové budovy a stroje; 

způsob odpisů vynálezů; sazby daně z příjmu fyzických osob (z úrokových příjmů; 

příjmů z dividend a realizace kapitálových zisků); srážku z daně k omezení dvojího zdanění; 

a efektivní sazbu daně z nemovitostí, čímž odráží synergii daňového systému korporátního 

zdanění a ostatních typů daní. Jediné daně, které zde nejsou zahrnuty, resp. přímo 

se nevztahují ke korporacím, jsou daně spotřební. Ty byly pro komplexnost modelu 
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přidruženy za pomoci aproximace dílčí daňové kvóty (𝑇𝑄5110 a 𝑇𝑄5120). Stejně jako 

v předešlých případech bylo odhadováno několik rovnic za pomoci různých zpoždění 

fiskálních proměnných, a to samostatně pro proměnnou 𝐸𝑀𝑇𝑅 a proměnnou 𝐸𝐴𝑇𝑅. V rámci 

efektivních daňových sazeb zjištěných pomocí metody dopředného mikropohledu byly tedy 

testovány dva samostatné modely. 

Nejvhodnější model v rámci 𝐸𝑀𝑇𝑅 je definován pomocí následující rovnice (6.10): 

log(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡) = 𝛿 log(𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1) + 𝛽1log(𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡) + 𝛽2𝐷(log(𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡)) + 𝛽3 log(𝐺𝑂𝑉𝑖,𝑡−1) +

𝛽4𝐸𝑀𝑇𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽5 log(𝑇𝑄5110𝑖,𝑡−3) + 𝛽6 log(𝑇𝑄5120𝑖,𝑡−2) + 𝑢𝑖𝑡   (6.10) 

i = 1…22, t = 2000 – 2014  

 Výsledky tohoto odhadnutého modelu jsou předmětem níže uvedené Tab. 6.9.  

Tab. 6.9 Vliv korporátního zdanění 𝑬𝑴𝑻𝑹 na ekonomický růst v zemích OECD  

(2000-2014) 

Závisle proměnná  LOG(GDP) 

Proměnná  β koeficient t-statistika 

LOG(GDP(-1)) 0,6781*** 20,2436 

LOG(CAP) 0,1949*** 6,8701 

D(LOG(HUM)) -4,5650** -2,0096 

LOG(GOV(-1)) 0,1247** 2,0661 

EMTR(-1) -0,0016*** -2,8476 

LOG(TQ5110(-3)) -0,0130 -1,1193 

LOG(TQ5120(-2)) 0,0356*** 2,7870 

Sargan-Hansen test 

J-statistika 18,0610 

p-hodnota [0,2595] 

Arellano-Bond test sériové korelace 

AR(2) m- statistika  -0,9540 

p-hodnota [0,3401] 

Ostatní statistické údaje 

Počet instrumentů  25 

Počet pozorování  242 

Průměr závisle proměnné 0,0118 

Standartní chyba regrese 0,0296 

Standartní odchylka závisle proměnné 0,0385 

Reziduální součet čtverců  0,2059 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty. Pozn.: *, **, *** představují hladinu významnosti na 10 %, 5 % a 1 %. 

 Na základě výsledků Sargan-Hansenova testu (viz Tab. 6.9) lze přijmout nulovou 

hypotézu resp. instrumenty jsou jako celek exogenní. Instrumentální proměnné jsou tedy 
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vhodně zvoleny, čímž došlo k odstranění endogenity, která je typická pro dynamické modely. 

Arellano-Bondův test sériové korelace dále nepotvrdil výskyt sériové korelace druhého řádu 

mezi prvními diferencemi residuí. 

 Uvedený model, dle výsledků t-statistiky zpožděné vysvětlované proměnné, se jeví 

jako dynamicky stabilní na 1% hladině významnosti.  

 Kapitálová akumulace aproximovaná pomocí ukazatele podílu reálných investic 

k HDP byla testována jako signifikantní na 1% hladině významnosti a s očekávaným 

pozitivním vlivem v rámci ekonomického růstu. Opačný výsledek byl shledán v případě 

lidského kapitálu, který v tomto modelu vyšel statisticky významný na 5% hranici 

významnosti a opět, jako v případě modelu (6.9) s implicitními daňovými sazbami, 

s negativním dopadem na ekonomický růst. Lidský kapitál je v tomto případě striktně daná 

proměnná, resp. existence pozitivního vlivu v rámci lidského kapitálu byla jak teoreticky, 

tak empiricky prokázaná, avšak aproximace lidského kapitálu se jeví poměrně problematická. 

Proměnná lidského kapitálu více méně plní „kontrolní“ funkci růstové proměnné.  

 Nyní je možné zaměřit pozornost na fiskální proměnné. Vládní výdaje jsou opět 

statisticky významné na 5% hladině významnosti s předpokládaným pozitivním vlivem 

působnosti na ekonomický růst v horizontu zpoždění jednoho roku.  

 V případě korporátního daňového zatížení aproximovaného pomocí mezní efektivní 

daňové sazby byl opět odhadnut negativní vliv zdanění v rámci ekonomického růstu na 1% 

hladině významnosti, avšak z kvantitativního hlediska je tento vliv ne příliš vysoký. 

Prokazatelně kvantitativně vyšší negativní vliv na ekonomický růst byl odhadován v případě 

kontrolní daňové proměnné představující všeobecné spotřební daně typu DPH (TQ5110), 

avšak ten byl odhadován jako nesignifikantní. Naopak pozitivní vliv, stejně jako v případě 

modelu analyzujícího vztah korporátního zdanění aproximovaným pomocí daňové kvóty, byl 

odhadnut v případě kontrolní daňové proměnné TQ5120, přičemž statistická významnost 

tohoto ukazatele je na 1% hladině významnosti. V rámci zachování komplexnosti modelu je 

zde nesignifikantní proměnná ponechána, přičemž polemika o ukazatelích spotřebního 

zdanění aproximovaných pomoci daňové kvóty byla přednesena v části 6.4.1. 

 Obdobné výsledky byly odhadovány i v případě průměrné efektivní daňové sazby 

(𝐸𝐴𝑇𝑅), přičemž výsledky jsou kondenzovány v následující Tab. 6.10 resp. nejvhodnější 

odhadnutý model shrnuje rovnice (6.11). Opět bylo odhadováno několik modelů v rámci 

horizontu daňové politiky 1-4 let. 
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log(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡) = 𝛿 log(𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1) + 𝛽1log(𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡) + 𝛽2𝐷(log(𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡)) + 𝛽3 log(𝐺𝑂𝑉𝑖,𝑡−1) +

𝛽4𝐸𝐴𝑇𝑅𝑖,𝑡−2 + 𝛽5 log(𝑇𝑄5110𝑖,𝑡−3) + 𝛽6 log(𝑇𝑄5120𝑖,𝑡−2) + 𝑢𝑖𝑡   (6.11) 

i = 1…22, t = 2000 – 2014  

Tab. 6.10 Vliv korporátního zdanění 𝑬𝑨𝑻𝑹 na ekonomický růst v zemích OECD  

(2000-2014) 

Závisle proměnná  LOG(GDP) 

Proměnná  β koeficient t-statistika 

LOG(GDP(-1)) 0,6447*** 39,3184 

LOG(CAP) 0,2088*** 17,1157 

D(LOG(HUM)) -4,0219*** -2,7149 

LOG(GOV(-1)) 0,0866*** 3,1300 

EATR(-2) -0,0027*** -2,4395 

LOG(TQ5110(-3)) -0,0082 -1,3349 

LOG(TQ5120(-2)) 0,0231** 1,9629 

Sargan-Hansen test 

J-statistika 21,0738 

p-hodnota [0,2230] 

Arellano-Bond test sériové korelace 

AR(2) m-statistika -0,0044 

p-hodnota [0,9965] 

Ostatní statistické údaje 

Počet instrumentů  24 

Počet pozorování  242 

Průměr závisle proměnné 0,0118 

Standartní chyba regrese 0,0279 

Standartní odchylka závisle proměnné 0,0385 

Reziduální součet čtverců  0,1836 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty. Pozn.: *, **, *** představují hladinu významnosti na 10 %, 5 % a 1 %. 

Výsledky Sarganova-Hansenova testu potvrdili skutečnost, že instrumenty jsou jako 

celek exogenní. Lze tedy konstatovat, že z modelu byla odstraněna endogenita, která je 

charakteristická pro dynamické modely. Arellano-Bondův test sériové korelace nepotvrdil 

korelaci druhého řádu mezi prvními diferencemi residuí, jednotlivé odhady lze tedy 

považovat za validní.  

Zpožděná hodnota vysvětlující proměnné je statisticky významná na 1% hladině 

významnosti, využití dynamického panelu je tedy vhodně zvoleno.  

Akumulace fyzického kapitálu je opět odhadnuta s očekávaným pozitivním vlivem 

na ekonomický růst na 1% hladině významnosti. Obdobně jako v případě modelu s využitím 

efektivních mezních daňových sazeb či implicitních daňových sazeb je akumulace lidského 
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kapitálu odhadnuta v rozporu s teoretickými závěry, a to s negativním vlivem v rámci 

ekonomického růstu, zde také jako v předšlém modelu na 1% statistické významnosti. 

Zde tedy lze argumentovat obdobně, jak tomu bylo v předešlém modelu (6.10).  

V případě fiskálních proměnných byla opět zjištěna vysoká statistická významnost 

v případě vládních výdajů na 1% hladině významnosti s očekávaným pozitivním směrem 

vlivu na ekonomický růst. 

Průměrná efektivní daňová sazba reprezentující korporátní daňové zatížení byla 

odhadovaná na 1% hladině významnosti, přičemž opět negativně determinuje ekonomický 

růst, a to v horizontu působnosti zpoždění dvou let. Kontrolní daňové proměnné reprezentující 

v modelu spotřební zdanění byly odhadovány v případě 𝑇𝑄5110 jako negativní, avšak 

statisticky nevýznamné a v případě 𝑇𝑄5120 jako pozitivní na 5% hladině významnosti. Tyto 

výsledky korespondují opět s předešlým případem v rámci modelu (6.10).  

Z Tab. 6.9 a 6.10 je zřejmé, že kvantitativní účinnost korporátního zdanění v rámci 

ekonomického růstu, v případě aproximace pomoci efektivních průměrných a mezních 

daňových sazeb, je poměrně slabá oproti ostatním determinantům ekonomického růstu. 

Opodstatnění může být právě ve skutečnosti agregace různých dat, která mohou působit 

protichůdně na ekonomický růst. Efektivní mezní a průměrné sazby se lépe osvědčily 

pro determinování jejich vlivu pouze na investiční aktivitu, jak popisují ve své studii 

Janíčková a Baranová (2013a). 

6.4.4 Korporátní zdanění a ekonomický růst – případ 𝑪𝑰𝑻 

Poslední zkoumaný model dopadu korporátního zdanění na ekonomický růst využívá 

alternativní ukazatel daňového zatížení World Tax Index, resp. jeho dílčí sub-indexy. Tento 

index může být považován za vhodný ekvivalent daňového zatížení k daňové kvótě 

či implicitním daňovým sazbám, přičemž kvantitativně, s ohledem na metodiku jeho 

sestavování (viz subkapitola 5.4), jej lze považovat za více relevantní. Obdobně jako 

v předešlých případech byly potupně odhadovány mnohé modely, přičemž z ekonomického 

a ekonometrického hlediska se jako nejvhodnější jeví následující model dle rovnice (6.12):  
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𝐷(log(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡)) =

𝛿 log(𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1) + 𝛽1log(𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡) + 𝛽2𝐷(log(𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡)) + 𝛽3 log(𝐺𝑂𝑉𝑖,𝑡−1) +

𝛽4 log(𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡−2) + 𝛽5 log(𝑃𝐼𝑇𝑖,𝑡−2) + 𝛽6 log(𝑃𝑅𝑂𝑖,𝑡−4) + 𝛽7 log(𝑉𝐴𝑇𝑖,𝑡−4) +

𝛽8log (𝑂𝑇𝐶𝑖,𝑡−3) + 𝑢𝑖𝑡         (6.12) 

i = 1…34; t = 2000 – 2014  

Tab. 6.11 Vliv korporátního zdanění 𝑪𝑰𝑻 na ekonomický růst v zemích OECD  

(2000-2014) 

Závisle proměnná  D(LOG(GDP)) 

Proměnná  β koeficient t-statistika 

D(LOG(GDP(-1))) 0,1670*** 8,6511 

LOG(CAP) 0,1775*** 13,8362 

D(LOG(HUM)) 1,1534*** 2,5498 

LOG(GOV(-1)) 0,1907*** 7,1011 

LOG(CIT(-2)) -0,0190*** -2,6101 

LOG(PIT(-2)) -0,1806*** -3,7439 

LOG(PRO(-4)) -0,0461*** -4,8804 

LOG(OTC(-3)) 0,0154** 2,1022 

LOG(VAT(-4)) 0,0525 1,4705 

Sargan-Hansen test 

J-statistika 29,3783 

p-hodnota [0,2484] 

Arellano-Bond test sériové korelace 

AR(2) m-Statistic  -0,3758 

p-hodnota [0,7071] 

Ostatní statistické údaje 

Počet instrumentů  34 

Počet pozorování  337 

Průměr závisle proměnné -0,0019 

Standartní chyba regrese 0,0365 

Standartní odchylka závisle proměnné 0,0369 

Reziduální součet čtverců  0,4364 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty. Pozn.: *, **, *** představují hladinu významnosti na 10 %, 5 % a 1 %. 

V Tab. 6.11 jsou uvedeny výsledky vlivu korporátního zdanění v rámci ekonomického 

růstu v případě aproximace pomoci World Tax Indexu, resp. jeho sub-indexu Corporate 

Income Tax v zemích OECD v letech 2000-2014. Z tabulky je zřejmé, že jsou i v tomto 

případě dodrženy podmínky pro dynamické panely, resp. z modelu dle výsledku  

Sargan-Hansenova testu byla odstraněna endogenita. Při postupném odhadování jednotlivých 

modelů byly objeveny problémy s autokorelací druhého řádu, přičemž robustnost a validnost 
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výsledků byla získaná za pomoci diference vysvětlující proměnné. V tomto případě se již 

v modelu, dle výsledků Arellano-Bondova testu sériové korelace, nevyskytuje sériová 

korelace druhého řádu mezi prvními diferencemi residuí. 

Následně je možné přistoupit k zhodnocení výsledků jednotlivých determinantů 

ekonomického růstu. Na základě výsledků t-statistiky na vysoké hladině významnosti (1%) 

lze konstatovat, že i tento model je dynamicky stabilní. Využití dynamického modelu 

za pomoci GMM metody a prvních diferencí je tedy opodstatněné.  

Akumulace jak lidského, tak fyzického kapitálu je signifikantní na 1% hladině 

významnosti s předpokládaným pozitivním vlivem na ekonomický růst, přičemž výraznější 

vliv byl odhadován opět v případě kapitálu lidského. Avšak je nutné podoktnout, 

že v předešlých modelech v případě implicitních daňových sazeb a průměrných a mezních 

efektivních daňových sazeb se aproximace lidského kapitálu pomocí indexu lidského kapitálu 

jeví jako dosti problematická.  

V rámci fiskálních proměněných byl shodně, jako v předešlých případech, odhadován 

pozitivní vliv na ekonomický růst na 1% hladině významnosti. Souhrnně lze tedy konstatovat, 

že v případě této proměnné vládních výdajů převládají pozitivní účinky jejich produktivní 

části.  

V případě korporátního zdanění je patrné, že i v případě této aproximace je zde 

odhadován negativní vliv na ekonomický růst, a to na 1% hladině významnosti. V komparaci 

se zdaněním osobních příjmů (𝑃𝐼𝑇) je však tento vliv kvantitativně poměrně nízký. 

U osobních důchodových daní byl zjištěn celkově kvantitativně nejsilnější negativní vliv, 

v rámci daňových proměnných shodně na 1% hladině významnosti. Tato situace je tedy 

obdobná jako v případě modelu využívajícího daňovou kvótu. V případě majetkových daní 

byl odhadnut negativní vliv na ekonomický růst na 5% hladině významnosti, což odpovídá 

teoretickým predikcím o negativním vlivu majetkových, resp. přímých daní, který nebyl 

v případě daňové kvóty potvrzen. Z kvantitativního hlediska je zde také odhadován poměrně 

vyšší vliv než v případě korporátního zdanění. V případě spotřebních daní byl opět odhadován 

pozitivní vliv na ekonomický růst, a to v případě proměnné 𝑂𝑇𝐶 na 5% hladině významnosti 

a v případě proměnné 𝑉𝐴𝑇 jako nesignifikantní. Tyto výsledky jsou rozporuplné se závěry 

získanými prostřednictvím aproximace daňové kvóty, kde byl shledán v případě spotřebních 

daní typu DPH negativní vliv a v případě ostatních selektivních spotřebních daní naopak vliv 

pozitivní na 1% hladině významnosti. Z výše uvedeného lze tedy konstatovat, že vliv 

nepřímých daní není až tak zřejmý a prokazatelný jako v případě daní důchodových, shodně 

k těmto závěrům došli také např. Xu a IMF (1994) či Mendoza, Milesi-Ferretti a Asea (1997), 
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přičemž v těchto studiích nebyla prokázána žádná korelace s ekonomickým růstem v rámci 

spotřebních daní. 

Výše uvedené závěry v rámci všech sledovaných aproximací daňového zatížení 

je vhodné postavit do kontextu působení daňové politiky v zemích OECD. Komplexnímu 

zhodnocení získaných poznatků z provedené analýzy v kontextu uplatňované daňové politiky, 

stejně jako závěrům a doporučením, je tedy věnována samostatná kapitola práce č. 7.  

6.5 Dílčí shrnutí  

V rámci kapitoly 6 byl naplněn cíl doktorské dizertační práce, resp. byl zhodnocen vliv 

zdanění korporací na ekonomický růst v zemích OECD za pomoci vícero aproximací 

korporátního zdanění. 

Empirická analýza poukázala ve všech případech závislost ekonomického růstu na její 

zpožděné proměnné, čímž je možné považovat užití dynamických panelů za zcela 

opodstatněné. Ani v jednom z uvedených modelů nebyla shledána autokorelace druhého řádu 

a zároveň byly také splněny podmínky pro užití instrumentálních proměnných.  

V případě všech šesti zvolených aproximátorů korporátního zdanění byl odhadnut 

negativní vliv na ekonomický růst, který byl determinován jako signifikantní s výjimkou 

modelu (6.8), kdy proměnná 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎 byla determinována jako nesignifikantní. Prokazatelně 

kvantitativně vyšší negativní vliv ve všech šesti odhadnutých modelech byl však odhadován 

v případě zdanění práce. Závěry o negativním/pozitivním vlivu spotřebních a majetkových 

daní nelze s přesností potvrdit, a to z důvodu nekonzistentnosti jednotlivých výsledků. Lze 

tedy konstatovat, že zdanění práce daleko více podvazuje ekonomický růst, než je tomu 

v případě zdanění korporací, přičemž závěry o negativním vlivu v rámci spotřebních 

a majetkových daní jsou sporné. 

V rámci vyhodnocení vhodnosti užitých ukazatelů se jako nejrelevantnější jeví 

aproximace zdanění pomocí 𝑊𝑇𝐼 a jeho dílčích sub-indexů, jelikož jak z ekonomického, tak 

z ekonometrického hlediska nejreálněji odráží daňové zatížení sledovaných zemí OECD. 

Tento multikriteriální ukazatel zohledňuje statutární daňové sazby, daňovou progresivitu, 

daňové stimuly, odečitatelné položky a administrativní náklady, dalé také zahrnuje 

kvantifikovatelný znalecký posudek, který představuje názory světových odborníků 

zabývajících se daňovou problematikou. Z časového hlediska se ukazatel 𝑊𝑇𝐼 zdá také jako 

poměrně stabilní, přičemž prozatím nebyla shledána jeho citlivost na výkyvy v ekonomice 

jako v případě ukazatelů zjištěných pomocí metody zpětného makropohledu. Z konstrukčního 
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hlediska se jako vhodné jeví užití aproximátorů 𝐸𝑀𝑇𝑅 a 𝐸𝐴𝑇𝑅, avšak z kvantitativní stránky 

ve vztahu k ekonomickému růstu je jejich negativní vliv ne příliš vysoký.  

Komplexnímu zhodnocení získaných poznatků z provedené analýzy v kontextu 

uplatňované daňové politiky, stejně jako závěrům a doporučením, je pro přehlednost 

věnována následující samostatná kapitola.  
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7 Komplexní zhodnocení dosažených výsledků – návrhy 

a doporučení 

V předešlé kapitole předkládané práce byl empiricky prozkoumaný vliv korporátního 

daňového zatížení na ekonomický růst, stejně tak zde byly uvedeny elementární statistické 

hodnoty jednotlivých ukazatelů korporátního daňového zatížení. Než však budou vzneseny 

případné návrhy na směřování daňové politiky ve sledovaných zemích OECD, je potřebné 

tyto empirické výsledky řádně prodiskutovat a postavit do kontextu směřování soudobé 

daňové politiky zemí OECD. Pro potřeby práce bude pozornost především věnována závěrům 

v rámci fiskálních proměnných, přičemž „kontrolní“ růstové jsou považovány za striktně 

teoreticky dané a empiricky ověřené.  

Z přednesených empirických výsledků uvedených v subkapitole 6.4 byl jednoznačně 

odhadnut negativní vliv korporátního zdanění na ekonomický růst, avšak kvantitativně 

významnější negativní vliv byl odhadnut v případě zdanění práce. Tento výsledek zřejmě 

spočívá v následujícím komplexnějším vysvětlení. Je nezbytné brát v potaz skutečnost, 

že daňová, resp. fiskální soustava představuje komplexní systém, a tedy jednotlivé daně 

se navzájem ovlivňují, ve smyslu své distorzní povahy. Především existence substitučního 

efektu dává možnost korporacím rozložit daňové břemeno na jiné subjekty, než kterým je 

daňová povinnost určena. V případě osobních důchodových daní je však substituce myšlena 

především mezi prací a volným časem, přičemž zaměstnanec nemá velkou možnost rozložit 

své daňové břemeno, jako je tomu v případě korporací. Fullerton, Devarajan 

a Musgrave (1980) poukazují na skutečnost, že je zjevné, že korporace přesouvají daňové 

břemeno, přičemž je velice obtížné stanovit skutečné dopady tohoto jevu. Zvýšení daní 

v případě korporací neovlivní tedy pouze korporace samotné, ale lze předpokládat, že tyto 

změny ovlivní jak zaměstnaneckou, tak cenovou politiku korporací. Míra rozprostření daňové 

zátěže bude poté záležet na dalších specifických vlastnostech, jako je např. velikost a povaha 

trhu, typ produktu či otevřenost ekonomiky. V rámci zdanění korporací je dále potřebné 

poukázat na další provázanost důchodových daní, a to skutečnost, že každá změna v oblasti 

zdanění práce, a to i v případě sociálních odvodů, má přenesený vliv také na korporátní 

sektor, který vytváří poptávku po práci. Realizované změny v oblasti osobních důchodových 

daní včetně příspěvků na sociální zabezpečení budou mít vliv na vybrané mezní veličiny 
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a náklady práce téměř u všech ekonomických aktérů zainteresovaných na trhu práce.
84

 Z výše 

uvedeného je tedy nutné vnímat jak osobní, tak korporátní důchodové daně jako ucelený 

komplex, který funguje v daňovém systému ve vzájemné synergii. Přičemž se lze domnívat, 

že tento synergický efekt bude robustní právě mezi těmito typy daní, než v případě ostatního 

druhu zdanění.   

V případě efektivních daňových sazeb zjištěných pomocí metody dopředného 

mikropohledu nebylo možné zahrnout do modelů (6.10) a (6.11) ostatní přímé daně, jelikož 

ty jsou z větší části již v sazbě agregovány. V rámci těchto modelů byly tedy přidruženy 

pouze daně spotřební. Tyto efektivní korporátní daňové sazby se vztahují především 

k investičnímu rozhodování, přičemž zde byl zjištěn taktéž negativní dopad na ekonomický 

růst, avšak kvantitativně ne příliš silný. Janíčková a Baranová (2013a) přitom dochází 

k závěru, že tyto sazby bezprostředně ovlivňují zejména výši investic.  

Dále bude směřována pozornost na ostatní kontrolní fiskální proměnné. Zde byl v rámci 

vládních výdajů ve všech sledovaných modelech odhadován pozitivní dopad na ekonomický 

růst. Lze tedy s určitou pravděpodobností konstatovat, že v rámci vládních výdajů převládá 

u zkoumaných zemí OECD převážně pozitivní efekt vládních výdajů nad jejich negativní 

částí. Jak bylo uvedeno v subkapitole 4.1.4, lze předpokládat, že prorůstové účinky budou mít 

ty vládní výdaje, které jsou financovány nedistorzními daněmi a směřují do produktivní části 

vládních výdajů. Naopak nereproduktivní vládní výdaje, jež jsou financovány distorzními 

daněmi, budou mít proti růstové tendence. 

V rámci ostatních kontrolních daňových proměnných je třeba zmínit velkou 

nejednoznačnost při zkoumání vlivu spotřebních a majetkových daní. V případě daní typu 

DPH aproximovaných pomocí daňové kvóty byl odhadnut negativní, avšak ne vždy 

signifikantní vliv na ekonomický růst. Při aproximaci pomoci World Tax Indexu byl 

kvantifikován nesignifikantní pozitivní vliv v rámci DPH. V případě ostatních selektivních 

spotřebních daní byl překvapivě odhadován pozitivní vliv na ekonomický růst. Pozitivní 

dopad na ekonomický růst byl shledán také v případě vlivu implicitních daňových sazeb na 

spotřebu. Tyto závěry jsou obdobné jako ve studii např. Vráblíkové (2016). Naopak ve studii 

Xu a IMF (1994) či Mendoza, Milesi-Ferretti a Asea (1997) nebyl prokázán vliv 

na ekonomický růst v rámci spotřebních daní. Napříč jednotlivými studiemi jsou tedy závěry 

o spotřebních daních rozporuplné. Zajímavý se jeví pohled na spotřební daně v práci Alma 

a El Ganaihnyho (2013), kteří uvádějí, že nepřímé daně mají vliv na ekonomický růst 
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 Detailně o přesunech na trhu práce způsobených osobní důchodovou daní pojednává např. Kubátová (2015). 
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zprostředkovaně, a to prostřednictvím investic. Definují skutečnost, že spotřeba působí 

na výši investic, jelikož zde dochází k substitučnímu efektu prostřednictvím snižování 

spotřeby a ke zvyšování úspor, což ve svém důsledku směřuje k vyššímu růstu na rozdíl 

od daní z příjmu.  

V případě majetkových daní byly obdobně závěry poněkud rozporuplné. Aproximace 

pomocí daňové kvóty definovala pozitivní vliv těchto daní na ekonomický růst, avšak tato 

skutečnost byla v rozporu v rámci aproximace sub-indexu 𝑃𝑅𝑂, kde majetkové daně výrazně 

negativně determinovaly ekonomický růst. Majetkové daně se obecně vyznačují svou nízkou 

dynamikou, což může právě v případě aproximace daňové kvóty být problematické. 

Kotlán (2010) konstatuje, že vyšší daňová kvóta nemusí nutně znamenat vyšší daňové 

zatížení, naopak mohlo dojít pouze k efektivnějšímu výběru daně. Na druhou stranu 

ve smyslu Lafferovy křivky, v určité situaci snížení daňového zatížení může naopak vést 

k vyššímu výběru daní, resp. k zvýšení daňové kvóty. Kotlán (2010) dále dodává, že je 

vhodné doplnit analýzu o ukazatele efektivního daňového zatížení WTI, který je méně 

náchylný na zkreslení v ekonomice. Odlišnosti v jednotlivých modelech lze tedy přičíst 

aproximačním nedostatkům tohoto ukazatele.  

Při pohledu na trend v soudobé korporátní daňové politice zemí OECD lze z uvedených 

poznatků v subkapitole 6.3 konstatovat, že u většiny zemí dochází ke snížení ukazatelů 

daňového zatížení korporací. Přičemž nejnižším daňovým zatížením se vyznačují zejména 

státy, které patří mezi nové členské země EU. Zde je tento trend pochopitelný především 

v rámci udržení konkurenceschopnosti s okolními státy, což je provázáno s úsilím o podporu 

zahraničních investic. V souvislosti s podporou zahraničních investic je neméně důležité také 

zaměření na princip dvojího zdanění dividend, které je podpořeno v rámci zemí OECD 

na bázi dobrovolných ujednání a v případě členský zemí EU směrnicí.  

V porovnání s osobními důchodovými daněmi je korporátní daňové zatížení na poměrně 

nižší úrovni. Z tohoto pohledu by mohlo být zjevné, že v rámci korporátní daně je prostor pro 

její zvýšení tak, aby se přiblížila zdanění práce, jak uvádí např. Kubátová (2015). S ohledem 

na výše uvedený synergický efekt obou důchodových daní a jejich negativní determinaci 

ekonomického růstu by však takovéto opatření mělo být obezřetné. V tomto smyslu by bylo 

vhodné zvýšení daňové sazby pouze v případě těch států, které mají vysokou ekonomickou 

úroveň přibližující se k průměru zemí OECD a zároveň nízký podíl daňového zatížení 
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korporací i práce.
85

, přičemž by mohlo dojít k dosažení efektu zvýšení příjmů ve smyslu 

Lafferovy křivky. Naopak země vyznačující se jak vysokým korporátním zdaněním, 

tak vysokým zdaněním práce, by se měly zaměřit na snižování těchto sazeb pro podporu 

ekonomického růstu. Komplexně, dle výše zmíněných poznatků, však není vhodné jak 

korporátní, tak osobní důchodové daně zvyšovat.  

Přímé daně ovlivňují ekonomický růst prostřednictvím celé škály faktorů, jak bylo 

uvedeno v subkapitole 4.1, přičemž je lze považovat za ty s vyšším distorzním účinkem.  

Prorůstově orientované ekonomiky by proto měly eliminovat, resp. snižovat distorzní účinky 

těchto daní a zároveň podporovat další oblasti stimulující ekonomický růst. V rámci korporací 

jde především o podporu podnikání prostřednictvím stimulace investic či jiných nejen 

daňových pobídek, které mají příznivý vliv na podnikání a v přenesené míře  

i na zaměstnanost. Tvůrci hospodářské politiky by se měli především zaměřit na snižování 

oblasti daňového zatížení u osobních důchodových daní včetně sociálních odvodů, které dle 

získaných výsledků v předkládané dizertační práci mají nejvyšší dopad na ekonomický růst. 

Pro zachování konkurenceschopnosti, z důvodu vysoce mobilního kapitálu, by změny 

v oblasti korporátního zdanění neměly být realizovány ve smyslu zvyšování daní. Vždy bude 

především záležet, co je prioritním hospodářským cílem sátu. Nelze plošně stanovit 

doporučení pro optimální daňový mix s ohledem na rozdílnou životní úroveň. Státy 

vyznačující se vysokým daňovým zatížením, mezi které patří zejména skandinávské země, 

jsou charakteristické také vysokou životní úrovní, kvalitní infrastrukturou a institucionálním 

prostředím. Bezesporu výše zdanění v tom má také svou úlohu, avšak zde je nutné zohlednit 

také mentalitu a přístup obyvatel těchto států. Podobnou ekonomikou je také USA, přičemž 

zde je plánováno plošné snížení korporátního daňového zatížení právě s cílem dosáhnout 

vyššího hospodářského růstu. Naopak státy s poměrně nízkým korporátním daňovým 

zatížením se snaží stimulovat investiční pobídky a podporovat podnikatelskou aktivitu, avšak 

životní úroveň obyvatel je neuspokojivá. Takovou zemí je například Maďarsko, kde je zjevné, 

že vládní výdaje jsou nezbytné, zde je potřebné je směřovat právě do oblasti produktivních 

vládních výdajů. Existují také státy, kde lze shledat velké rozdíly mezi úrovní korporátního 

zdanění a osobních důchodových daní, jako je tomu v případě Slovenské republiky. Zde je 

poměrně vysoké zdanění korporací a naopak nízké zdanění práce, což může ve svém důsledku 

vést k neochotě vstoupit do podnikatelského prostředí. Snižování přímých daní tedy musí být 

realizováno tak, aby pozitiva ve formě snížení nákladů podnikání resp. nákladů práce 
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nepřevážily nad negativy plynoucí ze ztráty části příjmů státního rozpočtů resp. realizace 

vládních výdajů, které jsou nezbytné v rámci fungování hospodářské politiky státu. 

Snížení daňové zátěže přitom může být realizováno nejen prostřednictvím snížení 

daňových sazeb, ale také skrze snížení nepřímého daňového zatížení. Obdobný prorůstový 

efekt, jako v případě snížení daňových sazeb, může mít také pokles administrativní zátěže 

platby daní, zprůhlednění a zefektivnění daňového systému, změna daňového základu 

či existence daňových úlev a odpočitatelných položek, nebo daňových pobídek. 

Většina členských států OECD byla nucena reagovat na důsledky celosvětové finanční 

krize, avšak mnohá tato opatření se přelila do problému ve formě potřeby konsolidace 

veřejných rozpočtů. Na jedné straně tedy členské země OECD řeší skutečnost, jak se vymanit 

z recese a na straně druhé je tíží zadlužené veřejné finance. Protichůdná opatření nelze tedy 

realizovat, a je tedy více než potřebné daňový mix patřičně optimalizovat s aspektem 

na výdajovou stranu veřejných financí. Je však nutné daňový systém vnímat jako celek. 

S ohledem na výsledky analýzy by zdařilá konsolidace veřejných financí měla tedy především 

zahrnovat optimalizaci daňového mixu, kde je stěžejní daňové zatížení přeneseno na daně 

nepřímé, případně daně majetkové a dále by měla být pozornost také věnována eliminaci 

neproduktivních vládních výdajů a naopak stimulaci produktivních vládních výdajů. 

V současnosti majetkové daně tvoří zanedbatelný podíl na daňovém mixu, proto jejich 

zvýšení nemusí nutně vyvolat velké negativní distorze ovlivňující ekonomický růst.  

Studie OECD (2010a) „Making Reform Happen“, která definuje strukturální priority 

pro tvorbu reforem v období krize, uvádí, že konsolidace veřejných financí je efektivnější, 

pokud vychází z omezení neproduktivních výdajů (spotřeba a převody státní správy). Dále 

uvádí, že právě konsolidace založené na omezení výdajů vykazují vyšší míru ekonomického 

růstu, než ty, jež využívají cestu zvyšování příjmů.  

V případě přesunu daňového zatížení z důchodových daní na daně spotřební, 

resp. majetkové, zde působí také patřičný psychologický efekt. Poplatník nemá pocit, že je 

trestán za ekonomickou aktivitu, ale sám svobodně rozhodne o úrovni své spotřeby 

či majetku.  

Další řešení by mohlo být realizováno také v oblasti zamezení daňových úniků, které 

se bezprostředně týká především korporátního sektoru. Právě složitý daňový systém a také 

vysoké daňové sazby jsou mnohdy příčinou, proč se korporace vyhýbají platbě daní. Tyto 

nerealizované korporátní příjmy se poté stávají součástí stínové ekonomiky. Ve studii 

Janíčková a Baranová (2013b) byl prokázán negativní dopad zdanění na úroveň šedé 

ekonomiky na případu zemí visegradské čtyřky za pomoci ukazatele 𝑊𝑇𝐼. Studie The World 
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Bank (2016) konstatuje, že snížení složitosti daňového systému a přijetí daňových opatření 

(politických a administrativních), které vedou ke stimulaci formálních plateb za obchodní 

transakce prostřednictvím bankovních kanálů, se mohou ukázat jako užitečné pro snížení 

daňových úniků. Zjednodušení daňového systému s sebou přináší také nižší náklady na daň. 

Lze tedy nalézt také řešení získání dodatečných daňových příjmů, aniž by se muselo zvýšit 

daňové zatížení, stačí jen zajistit efektivnější výběr daně a omezit daňové úniky. Takovéto 

řešení však s sebou nese dodatečné administrativní vládní výdaje, ve formě zvýšení výdajů 

pro zajištění personální, resp. administrativní stránky věci.  

 Komplikovanost soudobé ekonomické situace vyspělých zemí je dále umocněna 

jevem, který je obecně nazýván jako stárnutí populace. Z demografických prognóz OECD 

jasně vyplývá, že se počet ekonomicky aktivních obyvatel bude snižovat za doprovodu 

zvyšování osob v důchodovém věku (viz Cotis, 2003). S tím se situace kolem konsolidace 

veřejných rozpočtů komplikuje, jelikož je potřeba brát zřetel na patřičnou sociální kohezi, 

přičemž by bylo vhodné tvořit rezervu, která by unesla zvýšené potřeby sociálních fondů 

v budoucnu. S ohledem na výše uvedené by měly být úpravy v oblasti sociálního pojištění, 

která tvoří kvazi daň v rámci důchodových daní, obezřetné. Na druhou stranu například právě 

v případě České republiky patří odvody na sociálním pojištění mezi jedny z nejvyšších 

v rámci zemí OECD. Zde se jako problematická jeví zejména část hrazená zaměstnavatelem, 

která mnohdy představuje překážku v růstu mezd a tvorbě nových pracovních míst, což právě 

negativně působí na ekonomický růst. Zde tedy záleží, co současné vlády preferují, zda 

ekonomický růst či obezřetnost vůči budoucím generacím, avšak i tyto dvě oblasti by bylo 

vhodné skloubit, a to prostřednictvím nastavení vhodného daňového mixu za doprovodu 

patřičné penzijní reformy. 

 V kontextu soudobé politiky OECD jsou výše uvedené závěry předkládané dizertační 

práce obdobné, jak je uvedeno ve zprávě OECD (2010b) „Tax Policy Reform and Economic 

Grow“. Zde je vystižena potřeba konsolidování veřejných rozpočtů a hledání nových zdrojů 

příjmů, ať už prostřednictvím rozšiřování základu daně nebo zvyšováním sazeb s ohledem 

na podporu ekonomického růstu. Uvedená analýza v této zprávě naznačuje, že korporátní 

zdanění a zdanění osobních důchodů je pro růst nejškodlivější. Je zde tedy doporučeno 

realizovat přesun daňového zatížení od důchodových daní k daním majetkovým a spotřebním, 

nebo zavádění environmentálních daní a poplatků. Světová krize je zde také vnímána jako 

vhodná doba pro realizaci nejen daňových reforem, avšak je dosti obtížné skloubit změny 

v oblasti daňové a podporu ekonomického růstu při konsolidaci veřejných rozpočtů. Jsou zde 

proto řešeny také otázky jako jednoduchost, spravedlnost a snadná správa. Na druhou stranu 
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je zde také řešena problematika přijetí daňových reforem, jelikož jednotlivé ekonomické 

subjekty mohou být touto krizí dosti zasažené. Důležité je v rámci realizace daňových 

reforem také načasování realizace. OECD (2010b) upozorňuje na skutečnost, že jsou-li změny 

v oblasti daňové nevhodně rozfázovány, může to mít zničující dopad především na korporace.  

 Na základě výsledků provedené analýzy v této doktorské dizertační práci bylo 

formulováno několik doporučení, a to zejména ve všeobecné rovině. Důvodem vznesení 

poznatků na všeobecné úrovni je skutečnost, že fiskální politika, resp. politika daňová, je 

napříč jednotlivými zeměmi odlišná, přičemž jednotlivé státy OECD nemají stejnou výchozí 

pozici, takže není možné definovat konkrétní změny v daňových systémech, které by byly 

všeobecně platné. Souhrnně vzato pro podporu ekonomického růstu je vhodné přenést 

daňovou zátěž z důchodových daní na daně majetkové, resp. daně spotřební, přičemž 

korporátní daňové sazby by měli být upravovány s ohledem na stanovené cíle tvůrců 

hospodářské politiky státu. 

V rámci kapitoly 7 byl naplněn dílčí cíl práce, kterým bylo na základě výsledků 

získaných v empirické části práce zhodnotit situaci ve sledovaných zemích OECD a stanovit 

případná exaktní doporučení a směřování pro tvůrce daňové politiky.  

  



133 

 

8 Závěr 

Cílem doktorské dizertační práce bylo zhodnotit vliv zdanění korporací na ekonomický 

růst v zemích OECD za pomoci vícero aproximací korporátního zdanění. Tomuto cíli 

dizertační práce bylo podřízeno několik dílčích cílů, resp. samotná struktura dizertační práce.  

Na základě dosažených závěrů (viz kapitola 6) lze konstatovat, že korporátní daně 

determinují ekonomický růst v zemích OECD negativně, resp. korporátní zdanění má 

negativní vliv na ekonomický růst.  

 Teoretický rámec práce je zachycen v kapitole 3 resp. 4. Zejména jde o vymezení 

podstaty daní a daňové politiky se zaměřením na konkrétní objasnění postavení korporátního 

zdanění v kontextu daňové teorie. Prvním dílčím cílem práce bylo vymezit jednotlivé kanály 

zdanění, které ovlivňují dané růstové faktory a jejich následnou implikaci v rámci růstových 

modelů. Naplnění tohoto cíle bylo realizováno ve čtvrté kapitole práce, a to prostřednictvím 

stanovení fungování endogenních i exogenních modelů růstu s důrazem na vliv zdanění 

v rámci těchto modelů. Stěžejním modelem růstu přitom pro předkládanou práci byl 

neoklasický model růstu rozšířený o lidský kapitál, kterému byla věnována také větší 

pozornost. Mezi elementární faktory determinující ekonomický růst se bezesporu řadí 

investice, resp. úspory, úroveň lidského kapitálu a úroveň technologického pokroku. Na tyto 

růstové proměnné v určité míře působí daňové zatížení. Dle teoretických predikcí 

postavených většinou na mikroekonomických základech a teoriích spotřebitele bylo možné 

konstatovat, že v rámci úspor a investic má zdanění negativní vliv, a to především v případě 

přímých daní. Změny zdanění ve vztahu k lidskému kapitálu mají převážně negativní dopady, 

což však nelze jednoznačně konstatovat, stejně jako v případě technologického pokroku. 

Pro zajištění relevantních výsledků bylo nezbytné, aby pojetí vlivu daní v rámci 

ekonomického růstu bylo komplexní. Úplnost tohoto pojetí byla přitom reprezentována 

zahrnutím všech typů zdanění s důrazem na vládní výdaje. Tohoto přístupu se snaží 

dosáhnout moderní pojetí integrace zdanění do růstových modelů., resp. přístup dle 

ekonomických agentů. Integrace zdanění do růstových teorií byla také podložena přehledem 

literatury zabývající se problematikou růstové empirie a zdanění. 

 Korporátní zdanění bylo vymezeno na základě tří metod, a to metody zpětného 

makropohledu, metody zpětného mikropohledu a metody dopředného mikropohledu, přičemž 

zde byl definován také alternativní způsob měření daňového zatížení pomocí ukazatele World 

Tax Index. Dílčím cílem předkládané práce bylo tedy nejen představit aproximátory 

korporátního zdanění, ale také zhodnotit metody aproximace korporátního daňového zatížení, 
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a rozhodnout tak na základě výsledků v empirické části práce o vhodnosti použitých 

ukazatelů.  

Makro přístup vypočítává efektivní daňové sazby z agregovaných 

makroekonomických dat obsažených v národním účetnictví jednotlivých států. Pomocí této 

metody jsou sestaveny ukazatele daňové kvóty a implicitních daňových sazeb. V rámci 

korporátního zdanění se jedná poté o dílčí korporátní daňovou kvótu, která je sestavována 

jako podíl příjmu z této daně na hrubém domácím produktu. Tento ukazatel daňového zatížení 

bývá zpochybňován pro svou jednoduchost výpočtu. Nevýhodou je také citlivost na výkyvy 

v ekonomice a zkreslení hodnot ve smyslu Lafferovy křivky. V globálním kontextu se jako 

vhodnější jeví aproximace pomocí implicitních daňových sazeb z kapitálu, resp. v rámci 

korporací její dílčí částí implicitní daňové sazby z kapitálových příjmů korporací. Obecně 

se implicitní daňová sazba vypočítává jako podíl daňové povinnosti, resp. podíl na daňovém 

výnosu k hrubému příjmu, z něhož je počítána. Veškeré prvky zdanění jsou zde implicitně 

zohledněny. Na druhou stranu nevýhodou tohoto aproximátoru jsou možné nepřesnosti 

vzniklé na základě časového zpoždění způsobeného placením daní či obchodním cyklem, 

což může vést k podstatnému kolísání hodnot. Tyto aproximátory daňového zatížení je 

vhodné zvolit v případě potřeby mezinárodní komparace.  

Mikro přístup korporátní efektivní sazby zajišťuje buď empirická, nebo teoretická data, 

a to z finančních výkazů konkrétních společností. Metoda založená na zpětném mikropohledu 

využívá ex-post data týkající se reálných výsledků společností. Efektivní korporátní sazba 

daně je pak stanovena jako podíl daně z příjmů nebo zisků korporací na daňovém základu, 

který je získáván z výsledné rozvahy společností. Výhodou tohoto ukazatele je, že odráží 

právě skutečné zatížení společností a lze jej rozčlenit na dílčí ukazatele dle ekonomických 

sektorů nebo velikosti korporací. Nevýhodou je především citlivost na výkyvy hospodářského 

cyklu. V rámci tohoto přístupu s ohledem na nedostupnost dat nebyl využit žádný 

aproximátor daňového zatížení korporací.  

Přístup s dopředným mikropohledem užívá statutární charakteristiky daňového systému, 

vyplývající z legislativy jednotlivých států k určení daňových aspektů týkajících se budoucích 

podnikatelských rozhodnutí společností. Tento přístup sestavuje efektivní mezní a průměrné 

daňové sazby korporací, které jsou stěžejní především v rámci investičního rozhodování, 

jelikož jsou sestavovány pro hypotetickou investici. Tyto efektivní sazby zohledňují také 

ekonomickou situaci země. Tento přístup je stěžejní v rámci investičního rozhodování, 

avšak pro svou komplexnost je také nejsložitější na výpočet.  
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Nedostatky jednotlivých ukazatelů daňového zatížení se snaží eliminovat alternativní 

přístup metody World Tax Indexu sestavený Kotlánem a Machovou (2012), který zohledňuje 

také administrativní náklady na zdanění či měkká data. V rámci korporací je sestavován dílčí 

sub-index Corporate Income Tax. Jednotlivé přístupy jsou tedy rozdílné především 

v odlišnostech v rámci používaných dat a různým stupněm agregace dat. 

 Empirická analýza vychází z modelu růstu sestaveného podle Mankiwa, Romera 

a Weila (1992), resp. ze základního neoklasického modelu růstu rozšířeného o lidský kapitál, 

přičemž jsou do modelu dále přidruženy také další fiskální proměnné, které jej modifikují 

stejně jako zpožděná vysvětlovaná proměnná. Při sestavování modelu bylo potřebné vycházet 

ze skutečnosti, že růstová teorie představuje komplexní celek, proto bylo nezbytné zahrnout 

do empirického modelu také ostatní typy daní, stejně jako vládní výdaje. Dopad zdanění 

v růstovém modelu není totiž možné zkoumat izolovaně, proto bylo nezbytné postihnout 

všechny oblasti fiskální politiky, resp. její příjmovou i výdajovou stránku. Další předpoklad 

analýzy byl postaven na tezi, že současné tempo ekonomického růstu je determinované také 

svojí zpožděnou hodnotou, což je charakteristické v rámci dynamického modelování. 

Předností takto aplikované ekonometrické analýzy, v porovnání s dosud zveřejněnými 

empirickými pracemi, je zejména zahrnutí všech dostupných aproximací daňového zatížení 

korporací a zohlednění všech fiskálních proměnných. V empirické analýze byl tedy využit 

především Arellano-Bondův (1991) estimátor pro dynamická panelová data, tedy metoda 

GMM s instrumentálními proměnnými. Studie byla provedena v rámci zemí OECD v letech 

2000-2014 v případě aproximátorů korporátní daňové kvóty, efektivních mezních 

a průměrných daňových sazeb a sub-indexu Corporate Income Tax. V případě implicitní 

daňové sazby z kapitálu a implicitní daňové sazby z kapitálových příjmů korporací byla 

dostupná data pouze za období let 2000-2012. 

V rámci odhadu vlivu korporátního zdanění na ekonomický růst bylo využito šesti 

aproximátorů korporátního daňového zatížení, resp.  šest samostatných odhadnutých modelů, 

přičemž výsledky zde byly zpravidla robustní. Ve všech případech byla zpožděná hodnota 

závislé proměnné statisticky významná, resp. užití dynamického modelu lze považovat 

za opodstatněné. V jednotlivých modelech se také nevyskytovala autokorelace druhého řádu 

a zároveň byly také splněny podmínky pro užití instrumentálních proměnných.  

 V případě akumulace fyzického kapitálu byl ve všech případech odhadnut statisticky 

významný pozitivní vztah v rámci ekonomického růstu. Proměnná aproximující lidský kapitál 

se však v některých případech ukázala jako statisticky nevýznamná či v rozporu 

s teoretickými závěry o pozitivním vlivu této proměnné na ekonomický růst. Lidský kapitál 
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byl však považován jako striktně daná proměnná, která více méně plní „kontrolní“ funkci 

růstové proměnné. Existence pozitivního vlivu na ekonomický růst v rámci lidského kapitálu 

byla jak teoreticky, tak empiricky prokázaná, avšak aproximace lidského kapitálu se jeví 

poměrně problematická.  

Empirická analýza dále definovala, že všech šest zvolených aproximátorů korporátního 

zdanění determinuje ekonomický růst negativně, a to téměř vždy s dosti vysokou 

pravděpodobností. Výjimkou byla proměnná 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎, která byla odhadnuta jako 

nesignifikantní s negativním směrem působnosti na ekonomický růst. Hlavní cíl doktorské 

dizertační práce lze tedy považovat za splněný. Prokazatelně kvantitativně vyšší negativní 

vliv byl však odhadován v případě zdanění práce. Závěry o negativním/pozitivním vlivu 

spotřebních a majetkových daní nebylo možné s přesností potvrdit, a to z důvodu 

nekonzistentnosti jednotlivých výsledků. V případě daní typu DPH aproximovaných pomocí 

daňové kvóty byl potvrzen negativní, avšak ne vždy statisticky významný vliv na ekonomický 

růst. Při aproximaci pomocí World Tax Indexu byl kvantifikován nesignifikantní pozitivní 

vliv v rámci DPH. V případě ostatních selektivních spotřebních daní byl překvapivě 

odhadován pozitivní vliv na ekonomický růst. Pozitivní vliv na ekonomický růst byl shledán 

také v případě implicitních daňových sazeb na spotřebu. V případě majetkových daní byly 

obdobně závěry poněkud rozporuplné. Aproximace pomocí daňové kvóty definovala pozitivní 

vliv těchto daní na ekonomický růst, avšak tato skutečnost byla v rozporu v rámci aproximace 

sub-indexu 𝑃𝑅𝑂, kde majetkové daně výrazně negativně determinovaly ekonomický růst.  

V rámci další kontrolní fiskální proměnné, a to vládních výdajů, byl ve všech případech 

shodně odhadován statisticky významný pozitivní vliv na ekonomický růst. Lze tedy 

konstatovat, že v rámci vládních výdajů převládá ve zkoumaných zemích OECD převážně 

pozitivní efekt vládních výdajů nad jejich negativní částí. 

Z hlediska vhodnosti použitých ukazatelů se jako nejvhodnější jak z ekonomického 

tak z ekonometrického hlediska jeví užití alternativního ukazatele World Tax Indexu, 

resp. jeho dílčího sub-indexu Corporate Income Tax. Tento multikriteriální ukazatel vykazuje 

nejstabilnější průběh v čase, přičemž prozatím nebyla prokázána jeho náchylnost na výkyvy 

v ekonomice, jako v případě ukazatelů zjištěných pomocí metody zpětného makropohledu. 

Multikriteriálnost navíc zahrnuje nejen statutární daňové sazby, ale také daňovou 

progresivitu, daňové stimuly, odečitatelné položky a administrativní náklady, dalé také 

zohledňuje kvantifikovatelný znalecký posudek, který představuje názory světových 

odborníků zabývajících se daňovou problematikou. Je zde tedy zohledněno široké spektrum 

proměnných, se kterými zdanění souvisí. Konstrukčně se jako vhodné jeví užití aproximátorů 
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𝐸𝑀𝑇𝑅 a 𝐸𝐴𝑇𝑅, avšak z kvantitativní stránky ve vztahu k ekonomickému růstu je jejich 

negativní vliv ne příliš vysoký. Tyto ukazatele je vhodnější zkoumat ve vztahu přímo 

k přímým zahraničním investicím, jelikož v tom smyslu jsou také konstruovány (blíže 

např. Janíčková a Baranová, 2013a).  

Na základě deskriptivní analýzy jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že více méně 

se většina zemí pohybuje kolem průměru sledovaných států OECD, přičemž extrémní situace 

jsou shledány zejména v případě vyspělých zemí, např. zemí severní Evropy, kde je daňové 

zatížení korporací nejvyšší, a naopak nejnižší daňové zatížení bylo vypozorováno v případě 

členských států východní Evropy. Trendem za dané sledované období je téměř ve všech 

zemích OECD pokles jednotlivých sazeb aproximátorů korporátního daňového zatížení. 

 Syntéza dosažených výsledků byla představena v samostatné kapitole doktorské 

dizertační práce, čímž byl naplněn také poslední dílčí cíl. V sedmé kapitole byly tedy získané 

empirické výsledky řádně prodiskutovány a postaveny do kontextu směřování soudobé 

daňové politiky zemí OECD.   

 Fiskální soustava představuje komplexní systém, přičemž jednotlivé daně se navzájem 

ovlivňují ve smyslu své distorzní povahy. Existence substitučního efektu umožňuje 

korporacím rozložit daňové břemeno na jiné subjekty, než kterým je daňová povinnost 

určena. V případě osobních důchodových daní je však substituce myšlena především mezi 

prací a volným časem. Zaměstnanci nemají však velkou možnost rozložit své daňové 

břemeno, jako je tomu v případě korporací. Fullerton, Devarajan a Musgrave (1980) 

poukazují na skutečnost, že je zjevné, že korporace přesouvají daňové břemeno, přičemž je 

velice obtížné stanovit skutečné dopady tohoto jevu. Zvýšení daní v případě korporací 

neovlivní tedy pouze korporace samotné, ale s určitou pravděpodobností tyto změny ovlivní 

jak zaměstnaneckou, tak cenovou politiku korporací. Míra rozprostření daňové zátěže bude 

poté záležet na dalších specifických vlastnostech ekonomického prostředí. Další provázanost 

zdanění korporací a osobních důchodových daní lze shledat na trhu práce. Realizované změny 

v oblasti osobních důchodových daní včetně sociálních odvodů budou mít vliv na vybrané 

mezní veličiny a náklady práce téměř u všech ekonomických aktérů zainteresovaných na trhu 

práce. Je tedy potřebné vnímat jak osobní, tak korporátní důchodové daně jako ucelený 

komplex, který funguje v daňovém systému ve vzájemné synergii.  

V porovnání s osobními důchodovými daněmi je korporátní daňové zatížení 

na poměrně nižší úrovni. Z tohoto pohledu by mohlo být zjevné, že v rámci korporátní daně je 

prostor pro její zvýšení, avšak s ohledem na výše uvedený synergický efekt obou 

důchodových daní a jejich negativní determinaci ekonomického růstu by takovéto opatření 
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mělo být obezřetné. Zde je nutné také zohlednit fakt, že kapitál představuje vysoce mobilní 

faktor a je pro jednotlivé státy vhodné zachovat si patřičnou konkurenceschopnost.  

S ohledem na současný ekonomický vývoj je bezprostředně nutné zohlednit také 

skutečnost, že jednotlivé státy OECD se potýkají s několika ekonomickými problémy, 

a to zejména ekonomickou recesí vzniklou v důsledku celosvětové finanční krize a fiskální 

nerovnováhou veřejných rozpočtů. Na straně jedné tedy hledají východisko z recese, 

resp. způsob jak podpořit ekonomický růst, a na straně druhé potřebují zabezpečit dostatečné 

příjmy veřejných rozpočtů v rámci fiskální konsolidace.  

Jako doporučení tvůrcům hospodářské politiky lze souhrnně uvést, že v rámci podpory 

ekonomického růstu by bylo vhodné snížit míru osobních důchodových daní včetně odvodů 

na sociální zabezpečení, při stávající nebo snížené úrovni korporátního zdanění. Úprava 

daňového mixu musí být však realizována s ohledem na stanovené cíle tvůrců hospodářské 

politiky. Pro zajištění dodatečného příjmu veřejných rozpočtů v rámci fiskální konsolidace je 

vhodné přenést daňovou zátěž na daně nepřímé, případně daně majetkové, a také zároveň 

redukovat neproduktivní vládní výdaje. Také je vhodné zefektivnit výběr a zjednodušit 

legislativu korporátních daní, a to s cílem zamezení daňových úniků a zajištění dodatečných 

příjmů.  

Výše uvedené však s sebou nese potřebu především politického konsenzu, přičemž 

daňový systém by měl být nastaven tak, aby především z dlouhodobého hlediska fungoval 

jako účinný automatický nástroj hospodářské politiky podporující ekonomický růst.  
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Seznam zkratek 

BACH – Bank for the Accounts of Companies Harmonised 

CAP – kapitálová akumulace 

CDV – celkový daňový výnos 

CIT – Index zdanění korporací (Corporate Income Tax)  

CTM – podíl korporátní daně na daňovém souboru  

CTQ – korporátní daňová kvóta (Corporate Tax Quota) 

CTR – daň z příjmu či zisku korporací 

DPK – daňový příjem korporací 

EATR – průměrná efektivní daňovou sazbu (Effective Average Tax Rate) 

ECTRMBL – efektivní daňové sazby dle metody zpětného mikropohledu 

EMTR – mezní efektivní daňová sazba (Effective Marginal Tax Rate)  

ESA 95 – Evropský systém integrovaných ekonomických účtů (European System of 

Integrated Economic Accounts) 

ESA2010 - Evropském systému národních a regionálních účtů (European System of 

National and Regional Accounts)  

EU – Evropská unie 

GMM – zevšeobecněná metoda momentů (Generalised Method of Moments) 

GOV – výše vládních výdajů  

HDP – hrubý domácí produkt 

HDPN - hrubý domácí produkt nominální 

HUM – lidský kapitál 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

ITRCa – implicitní daňová sazba z kapitálu  

ITRCaBI – implicitní daňové sazby z kapitálových příjmů a příjmů z podnikání  

ITRCaCOR - implicitní daňová sazba z kapitálových příjmů korporací  

ITRCaHSE – implicitní daňová sazba z kapitálových a obchodních příjmů z podnikání 

domácností (včetně OSVČ)  

ITRCo – implicitní daňová sazba ze spotřeby  

ITRLa – implicitní daňová sazba z  práce  

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OLS – metoda nejmenších čtverců (OLS - Ordinary Least Squares) 

OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné  
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OTC – Index ostatních daní ze spotřeby (Other Taxes on Consumption)  

PIT – Index osobního zdanění (Personal Income Tax)  

PRO – Index majetkových daní (Individual Property Taxes)  

QEO – kvalifikovaný odhad expertů (Qualified Expert Opinion)  

TAX – daňové zatížení  

TQ – daňová kvóta (Tax Quota) 

US GAAP – Generally Accepted Accounting Principles 

VAT – Index daně z přidané hodnoty (Value Added Tax)  

WTI – World Tax Index 
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Příloha I – Klasifikace daní podle metodiky OECD 

[1000] Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 

 1110 Z příjmů a ze zisků 

 1120 Z kapitálových výnosů 

1200 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od společnosti 

 1210 Z příjmů a ze zisků 

 1220 Z kapitálových výnosů 

1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200 

[2000] Příspěvky na sociální zabezpečení 

2100 Zaměstnanci 

2200 Zaměstnavatelé 

2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná 

2400 Nezařaditelné do 2100, 2200 a 2300 

[3000] Daně z mezd a pracovních sil 

[4000] Daně majetkové 

4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 

 4110 Domácnosti 

 4120 Ostatní 

4200 Pravidelné daně z čistého jmění 

 4210 Jednotlivci 

 4220 Společnosti 

4300 Daně z nemovitosti dědické a darovací 

 4310 Daně z nemovitostí a dědické 

 4320 Daně darovací 

4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 

4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku  

 4510 Z čistého jmění 

 4520 Ostatní nepravidelné 

4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 

[5000] Daně ze zboží a služeb 

5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží 

 5110 Daně všeobecné 

  5111 Daň z přidané hodnoty 
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  5112 Daně prodejní (obratové) 

  5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

 5120 Daně ze speciálních zboží a služeb 

  5121 Spotřební daně 

  5122 Zisky z fiskálních monopolů 

  5123 Cla a dovozní daně 

  5124 Vývozní daně 

  5125 Daně z investičního zboží 

  5126 Daně ze speciálních služeb 

  5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

  5128 Ostatní daně ze speciálních zboží a služeb 

 5130 Nezařaditelné do skupin 5110 až 5120 

5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání určitých činnosti 

5210 Pravidelné daně 

  5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel 

  5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

  5213 Ostatní pravidelné daně 

5220 Nepravidelné daně 

5300 Nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

[6000] Ostatní daně 

6100 Placené výhradně podniky 

6200 Placené jinými subjekty než podniky nebo neidentifikovatelné 
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Příloha II. – Přehled statutárních korporátních daňových sazeb (stav roku 2016) 

Stát Národní 

sazba 

korporátní 

daně 

Lokální 

sazba 

korporátní 

daně 

Sazba korporátní 

daně dceřiných 

společností/poboček 

korporaci, které 

mají hlavní sídlo 

v zahraničí 

Další specifikace 

Austrálie 30 % 0 % 

 

30 % Sazba 28,5 % platí pro společnosti s 

celkovým ročním obratem nižším než 

2.000.000 AUD. 

Belgie 33 % 0 % 33 % Příplatek ve výši 3% na splatné daně z 

příjmů umožňuje efektivní daňová sazba 

33,99%. Snížené sazby mohou být k 

dispozici pro společnosti, jejichž 

zdanitelný příjem nepřesáhne 322.500 

EUR. 

Česká 

republika 

19 % 0 % 19 % 5% sazba se uplatňuje v rámci základních 

investičních fondů a 0% sazba pro 

penzijní fondy (s určitými výjimkami). 

Dánsko 22 % 0 % 22 % Sazba se snížila z 23,5% k 01. 01. 2016 

Estonsko 20 % 0 % 20 %  

Finsko 20 % 0 % 20 %  

Francie 33,33 % 0 % 33,33 % / 30 % 3,3% sociální příplatek se vztahuje na 

korporace s příjmem přesahujícím 

763.000 EUR. 10,7% dočasná daňová 

přirážka se vztahuje korporace s příjmem 

přesahujícím 250 mil. EUR. 

Chile 24 % 0 % 24 % / 35 % Kromě korporátní daně, je předepsaná 

také doplňková daň z příjmů pro 

rezidenty nebo dodatečná srážková daň 

pro nerezidenty a jednotlivce, která se 

hradí při rozdělení zisku s korporátní daní 

jako příplatek. 35% sazba srážkové daně 

je uplatněná v rámci dceřiných 

společností/poboček korporací, přičemž 

na první úrovni je započítaná 24% sazba 

korporátní daně. 

Irsko 12,5 % 0 % 12,5 % Standardní korporátní sazba výnosových 

daní z obchodování je 12,5% a 25% na 
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neobchodní příjem. 

Island 20 % 0 % 20 %  

Itálie 27,5 % 4 % 27,5 % Korporátní daňová sazba je 27,5%, plus 

regionální daň z výrobních činností - 

IRAP (obvykle 3,9%). Na neprovozní 

společnosti (Nonoperating companies) se 

vztahuje 38% sazba. 

Izrael 25 % 0 % 25 % / 15 % Speciální sazby korporátní daně platí pro 

podniky klasifikované jako preferované, 

schválené či prospěšné, přičemž pobočky 

těchto vybraných podniků můžou 

podléhat 15% zdanění. 

Japonsko 23,9 % Variabilní 23,9 % Základní sazba se vztahuje na běžné 

korporace, jejichž kapitál přesahuje 100 

milionů JPY. Korporace také platí lokální 

pobytovou daň (Local Inhabitants Tax), 

která je variabilní vzhledem k lokalitě 

umístění a velikosti podniku. 

Jižní Korea 22 % 2 % 22 % / 5 % - 15 % Daňové sazby jsou odvozeny od 

zdanitelného příjmu: 10% z prvního 200 

mil. KRW zdanitelného příjmu, 20% 

sazba z příjmů nad 200 mil. KRW do 20 

mld. KRW a 22% sazba z příjmů nad 20 

mld. KRW. Korporacím je předepsaná 

také místní daňová přirážka ve výši 10% 

a také alternativní minimální daň v 

rozmezí od 7% do 17%. Dceřiné 

společnosti / pobočky korporací podléhají 

speciální dani v rozmezí od 5% do 15%, 

pokud je to povoleno v rámci daňové 

smlouvy. 

Kanada 15 % 11 %-16 % 15 % / 25 % Federální sazba je 15%. Provinční obecné 

daňové korporátní sazby se pohybují v 

rozmezí 11% do 16%. Sazby pro dceřiné 

společnosti / pobočky korporací jsou ve 

výši 25%. 

Lotyšsko 15 % 0 % 15 % Stále provozovny působící v Lotyšsku po 

dobu nejvýše 12 měsíců, mohou využívat 

zjednodušený daňový režim, podle něhož 
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jsou daně uvalené na 20% obratu. 

Lucembursko 21 % 6 %-12 % 21 % 21% sazba se vztahuje na společnosti, 

jejichž zdanitelný příjem přesahuje 

15.000 EUR, jinak je sazba 20 %. Také se 

inkasuje daňová přirážka ve výši 7 %, 

která je určena fondu nezaměstnanosti a 

komunální živnostenská daň (Municipal 

Business Tax). 

Maďarsko 10 % / 19 % 0 % do 2 % 10 % / 19 % 10% sazba korporátní daně se vztahuje na 

příjem do výše 500 milionů HUF a 19% 

sazba daně se vztahuje na příjem 

přesahující tuto částku. 

Mexiko 30 % 0 % 30 % / 10 % Stálé provozovny, které distribuují 

dividendy či zisky do ústředí korporace 

podléhají dodatečnému 10% zdaněním z 

těchto dividend či zisků. 

Německo 15 % 14 %-17 % 15 % Je vybírán solidární příspěvek ve výši 5,5 

% z příjmů korporací. Komunální 

živnostenské daně (Municipal Trade Tax) 

jsou ukládány v rozmezí mezi 14 % a 17 

%, přičemž ceny určují místní 

municipality. Kombinovaná sazba daně 

(tj. korporátní daň, živnostenská daň, 

solidární příplatek) jsou přibližně 30 % až 

33 %. 

Nizozemsko 25 % 0 % 25 % Sazba korporátní daně je 20% ze 

zdanitelných zisků do výše 200.000 EUR 

a 25% ze zdanitelných zisků převyšující 

tuto částku. 

Norsko 25 % 0 % 25 % Na ropné společnosti se vztahují speciální 

pravidla zdanění. 

Nový Zéland 28 % 0 % 28 %  

Polsko 19 % 0 % 19 %  

Portugalsko 21 % 0 %-1,5 % 21 % Jednotlivé municipality mohou vybírat 

komunální přirážku. Rozdílné sazby jsou 

uplatňovány v autonomních oblastech 

Madeira a Azory. 
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Rakousko 25 % 0 % 25 % Je stanovena minimální korporátní daň 

pro společnosti s ručeným omezeným 

(Limited Liability Company) ve výši 

1.750 EUR a 3.500 EUR pro akciové 

společnosti (Joint Stock Company). 

Řecko 29 % 0 % 29 %  

Slovensko 22 % 0 % 22 %  

Slovinsko 17 % 0 % 17 % Základní sazba je 17%, avšak platí tak é 

speciální 0% sazba pro některé fondy, 

penzijní pojišťovnami a společnosti s 

rizikovým kapitálem (Venture Capital 

Companies). 

Velká 

Británie 

20 % 0 % 20 %  

Španělsko 25 % Variabilní 25 % / 19 % Dceřiné společnosti / pobočky korporací 

mají stejnou sazbu jako tuzemské 

korporace, mimo 19% sazby daně, které 

podléhají zisky poboček korporátních 

společností, jež jsou převedeny do 

mateřské společnosti. Daň ze zisku 

mateřských (Branch Profits Tax) 

společnosti se nevztahuje na platby 

směřující mezi obyvateli EU. 

Švédsko 22 % 0 % 22 %  

Švýcarsko 8,5 % Variabilní 8,5 % Zákonná federální sazba je 8,5%, přičemž 

je hrazena ze zisku po zdanění, což vede 

k efektivní daňové sazby o výši 7,8 % 

(korporátní daň je odečitatelná pro 

daňové účely, čímž snižuje tím základ 

daně). Dodatečně jsou také vybírány daně 

na úrovni kantonů/obcí (záleží na 

kantonu). Vezmeme li v úvahu celkové 

korporátní daně (federální i kantonální / 

obecní), ty se pohybují poté v rozmezí 12 

% - 24 % v závislosti na místě působení 

korporace. 

Turecko 20 % 0 % 20 % / 15 % Dceřiné společnosti / pobočky korporací 

podléhají korporátní dani ve výši 15 %. 
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Spojené státy 

americké 

35 % Variabilní 35 % / 30 % Federální korporátní daň je platná v rámci 

pásem zdanitelných příjmů, které se 

pohybují v rozmezí od 15 % do 35 %. Je 

uložena také dodatečná 30% daň z příjmů 

realizovaných na území US pro dceřiné 

společnosti / pobočky korporací, které se 

zabývají obchodem nebo podnikání ve 

spojených státech. Různé daně se vybírají 

také na státní a místní úrovni. 

Zdroj: Deloitte (2016), vlastní zpracování. 
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Příloha III. – Charakteristika kapitálových daní dle metodiky ESA 95 

(A) Daně z kapitálových příjmů a z příjmů z podnikání:  

D.51 ˗ Daně z příjmů:  

D.51a+D.51c1 Daně z příjmů jednotlivce nebo domácnosti zahrnující zisk z držby (placené 

z kapitálových příjmů a příjmů OSVČ) 

D.51b+D.51c2 Daně z příjmů nebo zisků korporací, včetně zisku z držby 

D.51c3 Ostatní daně ze zisku z držby  

D.51d Daně z výher loterií nebo sázek  

D.51e Ostatní daně z příjmů jinde nezařazené 

D.611 ˗ Sociální příspěvky:  

D.61131 Povinné sociální příspěvky od OSVČ a osob bez příjmů  

(B) Daně ze zásob a bohatství:  

D.214 ˗ Daně z produktů mimo DPH a dovozních daní:  

D.214b Daně vybírané pomocí kolků  

D.214c Daně z finančních a kapitálových transakcí  

D.214k Vývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané při vývozu  

D.29 ˗ Ostatní daně z výroby:  

D.29a Daně z pozemků, budov nebo jiných staveb 

D.29b Daně z užívání dlouhodobých aktiv 

D.29e Obchodní a profesní licence 

D.29h Ostatní daně z výroby jinde nezařazené 

D.59 ˗ Ostatní běžné daně:  

D.59a Běžné kapitálové daně 

D.59f Ostatní běžné kapitálové daně jinde nezařazené 

D.91 Kapitálové daně  

(C) Daně z kapitálových příjmů a příjmů domácností: 

D.51a+D.51c1 Daně z příjmů jednotlivce nebo domácnosti včetně zisku z držby (placené 

z kapitálových příjmů a příjmů OSVČ) 

D.51c3 + D.51d + D.51e + D.61131 

(D) Daně z příjmu korporací: 

D.51b+D.51c2 

Zdroj: European Commission (2016), vlastní zpracování. 
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Příloha IV. – Složky základu daně implicitních daňových sazeb z kapitálu 

(1) B.2n_S.11-12  Čistý provozní přebytek nefinančních a finančních korporací (včetně 

kvazi-společností)  

(2) B.2n_S.14-15  Imputované nájemné domácností a čistý provozní přebytek 

neziskových institucí  

(3) B.3n_S.14  Čistý smíšený důchod OSVČ  

(4) D.41_S.11-12rec  Přijaté úroky nefinančních a finančních podniků 

(5) D.41_S.11-12pay  Zaplacené úroky nefinančních a finančních podniků 

(6) D.44_S.11-12rec  Pojištění důchod z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům přijatých 

nefinančních a finančních korporací 

(7) D.44_S.11-12pay  Pojištění důchod z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům hrazené 

nefinančními a finančními korporacemi 

(8) D.45_S.11-12rec  Nájemné z půdy přijaté od nefinančních a finančních korporací 

(9) D.45_S.11-12pay  Nájemné z pozemků placené nefinančními a finančními korporacemi 

(10) D.42_S.11-12rec Dividendy přijaté nefinančními a finančními korporacemi 

(11) D.42_S.11-12pay Dividendy placené nefinančními a finančními korporacemi 

(12) D.42_S.13rec Dividendy přijaté od vládních institucí 

(13) D.42_S.2rec Dividendy přijaté zbytkem světa 

(14) D.41_S.14-S15rec Úroky přijaté od domácností, OSVČ a neziskových organizací 

(15) D.41_S.14-S15pay Úroky placené domácnostem, OSVČ a neziskovým organizacím 

(16) D.45_S.14-S15rec Nájemné z pozemků přijaté od domácností, OSVČ  a neziskových 

organizací 

(17) D.45_S.14-S15pay Nájemné z pozemků placené domácnostem, OSVČ  a neziskovým 

organizacím 

(18) D.42_S.14-15rec Dividendy přijaté od domácností, OSVČ  a neziskových organizací  

(19) D.44_S.14-15pay Pojištění důchodu z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům přijatých od 

domácností, OSVČ  a neziskových organizací 

(20) D.44_S11-12rec Pojištění důchodu z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům přijatých 

nefinančních a finančních podniků 

(21) D.44_S11-12pay Pojištění důchodu z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům placené 

nefinančními a finančními korporacemi 
Zdroj: European Commission (2016), vlastní zpracování. 

Pozn: rec (receive) značí položky přijaté; pay (paid) zančí položky placené. 
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Příloha V. – Deskriptivní statistika 𝐓𝐐𝟏𝟐𝟎𝟎 za období 2000-2014 

 

𝑻𝑸𝟏𝟐𝟎𝟎𝟏𝟒  
[%] 

�̅�  
𝑻𝑸𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟒  

[%] 

�̅�  

𝑻𝑸𝟏𝟐𝟎𝟎𝟏𝟒−�̅�  
[𝑝. 𝑏. ] 

𝝈 

𝑻𝑸𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟒  
[%] 

OECD 2,8136 3,0617 -0,2481 0,5500 

Austrálie 4,6880 5,3377 -0,6497 0,6860 

Rakousko 2,1220 2,1417 -0,0197 0,2803 

Belgie 3,2190 3,0165 0,2025 0,2963 

Kanada 3,2900 3,3338 -0,0438 0,2977 

Chile 4,1990 4,1334 0,0656 1,4979 

Česká republika 3,5220 3,7744 -0,2524 0,4518 

Dánsko 2,6480 2,7727 -0,1247 0,4472 

Estonsko 1,7270 1,4143 0,3127 0,3137 

Finsko 1,9260 3,1560 -1,2300 0,9702 

Francie 2,3210 2,6027 -0,2817 0,4056 

Německo 1,7430 1,5805 0,1625 0,4041 

Řecko 1,8830 2,5383 -0,6553 0,7494 

Maďarsko 1,4670 1,9693 -0,5023 0,4959 

Island 3,3580 1,7002 1,6578 0,6724 

Irsko 2,3910 2,9431 -0,5521 0,5622 

Izrael 3,1960 3,1156 0,0804 0,5401 

Itálie 2,1870 2,6415 -0,4545 0,3524 

Japonsko 4,1430 3,7291 0,4139 0,5822 

Jižní Korea 3,1560 3,3547 -0,1987 0,3443 

Lotyšsko 1,5420 1,7838 -0,2418 0,4703 

Lucembursko 4,3760 5,8049 -1,4289 0,9497 

Mexiko 2,5640 1,8313 0,7327 0,3425 

Nizozemsko 2,5780 2,9643 -0,3863 0,6463 

Nový Zéland 4,2790 4,4337 -0,1547 0,7161 

Norsko 6,6150 9,6667 -3,0517 1,6285 

Polsko 1,7470 2,1087 -0,3617 0,3121 

Portugalsko 2,8420 3,0383 -0,1963 0,3321 

Slovensko 3,3070 2,6833 0,6237 0,2581 

Slovinsko 1,4170 1,8626 -0,4456 0,6343 

Španělsko 2,0710 2,9035 -0,8325 0,8269 

Švédsko 2,7080 2,9347 -0,2267 0,4580 

Švýcarsko 2,8140 2,9775 -0,1635 0,3367 

Turecko 1,8490 1,8224 0,0266 0,1586 

Velká Británie 2,3990 2,8577 -0,4587 0,3424 

USA 2,1810 2,0554 0,1256 0,4875 
Zdroj: OECD (2016), vlastní zpracování. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Příloha VI. – Deskriptivní statistika 𝐈𝐓𝐑𝐂𝐚 za období 2000-2012 

  

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝟏𝟐  
[%] 

�̅� 

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝟎𝟎−𝟏𝟐 

[%] 

�̅�  

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝟏𝟐−�̅� 

[𝑝. 𝑏. ] 

𝝈 

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝟎𝟎−𝟏𝟐 

[%] 

OECD 25,2000 25,4512 -0,2512 2,7639 

Austrálie NA NA NA NA 

Rakousko 25,0000 26,3846 -1,3846 2,9794 

Belgie 35,5000 31,2385 4,2615 1,7964 

Kanada NA NA NA NA 

Chile NA NA NA NA 

Česká republika  18,0000 19,4231 -1,4231 1,6582 

Dánsko 47,5000 41,4538 6,0462 5,8480 

Estonsko 8,1000 8,5308 -0,4308 2,1492 

Finsko 29,9000 29,2308 0,6692 2,7339 

Francie  46,9000 40,7769 6,1231 2,2821 

Německo 22,2000 20,9077 1,2923 1,9265 

Řecko  NA NA NA NA 

Maďarsko 21,4000 19,1769 2,2231 1,8167 

Island NA NA NA NA 

Irsko 13,0000 16,7231 -3,7231 2,7251 

Izrael NA NA NA NA 

Itálie 37,0000 30,9000 6,1000 3,2765 

Japonsko NA NA NA NA 

Jižní Korea NA NA NA NA 

Lotyšsko  9,9000 11,2846 -1,3846 2,5714 

Lucembursko NA NA NA NA 

Mexiko NA NA NA NA 

Nizozemsko 13,7000 17,8000 -4,1000 3,4365 

Nový Zéland NA NA NA NA 

Norsko 39,3000 41,4923 -2,1923 1,1330 

Polsko 19,0000 20,4769 -1,4769 1,5318 

Portugalsko 29,5000 31,1385 -1,6385 2,3867 

Slovensko 16,7000 18,5769 -1,8769 2,6411 

Slovinsko 19,6000 20,5692 -0,9692 2,3740 

Španělsko 25,3000 30,4462 -5,1462 5,2431 

Švédsko  30,6000 30,8385 -0,2385 4,0020 

Švýcarsko  NA NA NA NA 

Turecko NA NA NA NA 

Velká Británie 35,7000 38,6692 -2,9692 3,5300 

USA  NA NA NA NA 
Zdroj: Eurostat (2016), vlastní zpracování. NA (nedostupná data). 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


1 

 

Příloha VII. – Deskriptivní statistika 𝐈𝐓𝐑𝐂𝐚𝐂𝐎𝐑 a 𝐈𝐓𝐑𝐂𝐚𝐇𝐒𝐄za období 2000-2012 

  

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑪𝑶𝑹𝟏𝟐 

[%] 

𝒙 

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑪𝑶𝑹𝟎𝟎−𝟏𝟐 

[%] 

�̅� 

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑪𝑶𝑹𝟏𝟐−�̅� 

[𝒑. 𝒃. ] 

𝝈 

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑪𝑶𝑹𝟎𝟎−𝟏𝟐 

[%] 

 

𝑰𝑻𝑹𝑪𝒂𝑯𝑺𝑬𝟏𝟐 

[%] 

OECD 16,9541 20,1014 3,1473 4,4204 14,6026 

Austrálie NA NA NA NA NA 

Rakousko 23,9000 25,5385 1,6385 3,6388 8,4000 

Belgie 20,0000 20,7385 0,7385 2,9380 16,9000 

Kanada NA NA NA NA NA 

Chile NA NA NA NA NA 

Česká 

republika  
21,4000 24,0000 2,6000 

3,0015 
8,0000 

Dánsko 21,3900 22,7300 1,3400 3,3279 46,7600 

Estonsko 6,2000 6,4538 0,2538 2,2785 4,2000 

Finsko 17,5000 19,7154 2,2154 3,6234 22,7000 

Francie  28,1000 25,8462 -2,2538 4,5385 19,7000 

Německo NA NA NA NA NA 

Řecko  NA NA NA NA NA 

Maďarsko 10,6000 18,4077 7,8077 6,8208 8,6000 

Island NA NA NA NA NA 

Irsko 6,0000 8,7077 2,7077 1,6666 18,6000 

Izrael NA NA NA NA NA 

Itálie 25,9000 23,9615 -1,9385 3,5752 18,6000 

Japonsko NA NA NA NA NA 

Jižní Korea NA NA NA NA NA 

Lotyšsko  6,4000 9,2000 2,8000 3,4479 3,0000 

Lucembursko NA NA NA NA NA 

Mexiko NA NA NA NA NA 

Nizozemsko 6,8000 11,8692 5,0692 4,2792 12,1000 

Nový Zéland NA NA NA NA NA 

Norsko 18,3000 20,0154 1,7154 1,1134 34,9000 

Polsko 13,0000 21,9846 8,9846 8,8617 15,2000 

Portugalsko 20,9000 23,2154 2,3154 4,2952 8,2000 

Slovensko 18,2000 25,0692 6,8692 7,2942 10,4000 

Slovinsko 15,2000 24,1846 8,9846 4,8238 13,1000 

Španělsko 17,8000 30,1692 12,3692 10,9960 13,0000 

Švédsko  21,9000 20,7538 -1,1462 3,7997 17,7000 

Švýcarsko  NA NA NA NA NA 

Turecko NA NA NA NA NA 

Velká Británie 20,8000 22,0846 1,2846 4,0884 15,0000 

USA  NA NA NA NA NA 

Zdroj: Eurostat (2016), vlastní zpracování. NA (nedostupná data). 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Příloha VIII. – Deskriptivní statistika 𝐄𝐀𝐓𝐑 za období 2000-2014 

  

𝑬𝑨𝑻𝑹𝟏𝟒 

[%] 

𝒙 

𝑬𝑨𝑻𝑹𝟎𝟎−𝟏𝟒 

[%] 

�̅� 

𝑬𝑨𝑻𝑹𝟏𝟒−�̅� 

[𝒑. 𝒃. ] 

𝝈 

𝑬𝑨𝑻𝑹𝟎𝟎−𝟏𝟒 

[%] 

OECD 21,2593 23,2328 -1,9736 2,7527 

Austrálie NA NA NA NA 

Rakousko 23,0000 25,5667 -2,5667 3,7304 

Belgie 26,7000 28,2200 -1,5200 3,4887 

Kanada NA NA NA NA 

Chile NA NA NA NA 

Česká republika  16,7000 20,2067 -3,5067 3,1082 

Dánsko 22,2000 24,3200 -2,1200 2,1919 

Estonsko 16,5000 18,1133 -1,6133 1,7416 

Finsko 18,4000 24,6733 -6,2733 2,3213 

Francie  39,4000 35,0067 4,3933 1,4991 

Německo 28,2000 32,5733 -4,3733 4,2980 

Řecko  24,1000 25,5467 -1,4467 4,6954 

Maďarsko 19,3000 18,9533 0,3467 1,0813 

Island NA NA NA NA 

Irsko 14,4000 13,5733 0,8267 1,7164 

Izrael NA NA NA NA 

Itálie 24,0000 29,1667 -5,1667 3,2639 

Japonsko NA NA NA NA 

Jižní Korea NA NA NA NA 

Lotyšsko  14,3000 15,3800 -1,0800 3,5628 

Lucembursko 25,5000 26,6467 -1,1467 2,4055 

Mexiko NA NA NA NA 

Nizozemsko 22,6000 26,0733 -3,4733 4,1387 

Nový Zéland NA NA NA NA 

Norsko NA NA NA NA 

Polsko 17,5000 19,5333 -2,0333 3,6260 

Portugalsko 27,1000 26,5133 0,5867 2,6909 

Slovensko 19,4000 19,0933 0,3067 3,2503 

Slovinsko 15,5000 19,5933 -4,0933 2,2466 

Španělsko 32,6000 34,6000 -2,0000 1,8608 

Švédsko  19,4000 23,0800 -3,6800 1,5685 

Švýcarsko  NA NA NA NA 

Turecko NA NA NA NA 

Velká Británie 22,4000 27,7733 -5,3733 2,0728 

USA  NA NA NA NA 
Zdroj: Spengel a kol. (2014), vlastní zpracování. NA (nedostupná data). 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


1 

 

Příloha IX. – Deskriptivní statistika 𝐄𝐌𝐓𝐑 za období 2000-2014 

  

𝑬𝑴𝑻𝑹𝟏𝟒 

[%] 

𝒙 

𝑬𝑴𝑻𝑹𝟎𝟎−𝟏𝟒 

[%] 

�̅� 

𝑬𝑴𝑻𝑹𝟏𝟒−�̅� 

[𝒑. 𝒃. ] 

𝝈 

𝑬𝑴𝑻𝑹𝟎𝟎−𝟏𝟒 

[%] 

OECD 15,9667 17,2872 -1,3205 2,9888 

Austrálie NA NA NA NA 

Rakousko 18,4000 20,2267 -1,8267 3,1197 

Belgie 6,9000 9,1467 -2,2467 10,2662 

Kanada NA NA NA NA 

Chile NA NA NA NA 

Česká republika  10,6000 13,5933 -2,9933 2,8219 

Dánsko 16,9000 17,8467 -0,9467 1,7119 

Estonsko 3,6000 4,0467 -0,4467 0,4911 

Finsko 14,4000 20,8867 -6,4867 2,6191 

Francie  32,8000 33,3667 -0,5667 2,3930 

Německo 22,5000 26,3867 -3,8867 4,1526 

Řecko  19,8000 17,3667 2,4333 3,5520 

Maďarsko 16,6000 16,9800 -0,3800 1,9712 

Island NA NA NA NA 

Irsko 13,2000 12,2667 0,9333 1,8517 

Izrael NA NA NA NA 

Itálie 6,9000 16,5000 -9,6000 6,5984 

Japonsko NA NA NA NA 

Jižní Korea NA NA NA NA 

Lotyšsko  12,4000 10,9267 1,4733 4,7725 

Lucembursko 16,9000 17,7067 -0,8067 1,9375 

Mexiko NA NA NA NA 

Nizozemsko 16,9000 19,3267 -2,4267 4,4528 

Nový Zéland NA NA NA NA 

Norsko NA NA NA NA 

Polsko 13,8000 14,8733 -1,0733 2,7150 

Portugalsko 20,8000 19,7667 1,0333 2,3428 

Slovensko 13,0000 12,9733 0,0267 2,6332 

Slovinsko 11,6000 13,1067 -1,5067 1,9000 

Španělsko 34,1000 34,3400 -0,2400 1,1910 

Švédsko  14,5000 17,3667 -2,8667 1,2332 

Švýcarsko  NA NA NA NA 

Turecko NA NA NA NA 

Velká Británie 25,3000 27,5600 -2,2600 1,0262 

USA  NA NA NA NA 
Zdroj: Spengel a kol. (2014), vlastní zpracování. NA (nedostupná data). 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Příloha X. – Deskriptivní statistika 𝐂𝐈𝐓 za období 2000-2014 

  

𝑪𝑰𝑻𝟏𝟒 

 

𝒙 

𝑪𝑰𝑻𝟎𝟎−𝟏𝟒 

 

�̅� 

𝑪𝑰𝑻𝟏𝟒−�̅� 

[𝒃. ] 

𝝈 

𝑪𝑰𝑻𝟎𝟎−𝟏𝟒 

 

OECD 0,0660 0,0731 -0,0071 0,0084 

Austrálie 0,1533 0,1714 -0,0181 0,0116 

Rakousko 0,0380 0,0454 -0,0073 0,0054 

Belgie 0,0729 0,0704 0,0024 0,0057 

Kanada 0,0667 0,0657 0,0010 0,0052 

Chile 0,0632 0,0593 0,0038 0,0057 

Česká republika  0,1050 0,1394 -0,0345 0,0210 

Dánsko 0,1283 0,1539 -0,0256 0,0136 

Estonsko 0,0122 0,0165 -0,0044 0,0026 

Finsko 0,0234 0,0418 -0,0184 0,0067 

Francie  0,0980 0,1051 -0,0071 0,0044 

Německo 0,0573 0,0511 0,0062 0,0124 

Řecko  0,0300 0,0359 -0,0058 0,0070 

Maďarsko 0,0309 0,0320 -0,0011 0,0039 

Island 0,0411 0,0442 -0,0031 0,0113 

Irsko 0,0080 0,0269 -0,0189 0,0139 

Izrael 0,0502 0,0631 -0,0129 0,0106 

Itálie 0,0863 0,0997 -0,0134 0,0092 

Japonsko 0,0337 0,0316 0,0021 0,0022 

Jižní Korea 0,0969 0,1185 -0,0215 0,0120 

Lotyšsko NA NA NA NA 

Lucembursko 0,0227 0,0203 0,0024 0,0023 

Mexiko 0,1693 0,1776 -0,0082 0,0086 

Nizozemsko 0,0605 0,0954 -0,0348 0,0126 

Nový Zéland 0,0517 0,0599 -0,0082 0,0054 

Norsko 0,0319 0,0364 -0,0045 0,0032 

Polsko 0,0379 0,0468 -0,0089 0,0084 

Portugalsko 0,0556 0,0503 0,0053 0,0032 

Slovensko 0,1848 0,1808 0,0040 0,0155 

Slovinsko 0,0249 0,0375 -0,0126 0,0068 

Španělsko 0,0918 0,1012 -0,0094 0,0053 

Švédsko  0,0433 0,0612 -0,0179 0,0084 

Švýcarsko  0,1088 0,0661 0,0427 0,0215 

Turecko 0,0301 0,0386 -0,0085 0,0096 

Velká Británie  0,0243 0,0326 -0,0083 0,0036 

USA  0,1118 0,1089 0,0029 0,0054 
Zdroj: World Tax Index (2016), vlastní zpracování. NA (nedostupná data). 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en

