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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 
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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 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. Sestavování efektivních 
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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 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 zachycovat tyto vazby právě 

pomocí panelových dat v dynamickém pojetí. 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.  
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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. 

2 Cíl a struktura práce 

Cíle 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, 
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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.  

Struktura dizertační práce 

Výše vymezeným cílům 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 
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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. 

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 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 
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tvůrcům hospodářské politiky prodiskutovány v samostatné 

sedmé kapitole doktorské dizertační práce.  
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4 Obsah a metodický postup práce 

Detailní obsah doktorské dizertační práce byl popsán v rámci 

kapitoly zabývající se strukturou dizertační práce, která 

koresponduje také s jednotlivými metodickými postupy práce.  

Úvod a závěr jsou samozřejmostí doktorské dizertační práce, 

přičemž představují také první, resp. poslední kapitolu práce. 

Pro přehlednost je samostatná druhá kapitola věnována cílům, 

metodám a struktuře dizertační práce. 

Obsahem třetí kapitoly je 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. Tyto 

poznatky je potřebné následně dát do souvislosti s teorií růstu. 

Tímto se zabývá čtvrtá kapitola práce, která utváří další 

teoretický koncept doktorské dizertační práce. Zde je naplněn 

také první dílčí cíl práce, resp. jsou zde vymezeny jednotlivé 

kanály zdanění, které ovlivňují dané růstové faktory a jejich 

následná implikace v rámci růstových modelů. Je nezbytné, 

aby se případné návrhy a doporučení, které budou předneseny 

v závěru práce, opíraly o patřičný teoretický rámec, který byl 

stanoven právě v kapitole 3 resp. 4, přičemž tyto kapitoly 

umožní také teoreticky podložit podstatu cíle hlavního. 

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. 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 



 
 

15 
 

další specifikace a doporučení. Na základě výše získaných 

poznatků a výsledků z následující empirické části práce bude 

možné rozhodnout o vhodnosti použitých ukazatelů. 

V kapitole 5 byl zároveň splněn další dílčí cíl doktorské 

dizertační práce, kterým bylo představit aproximátory 

korporátního zdanění a zhodnotit metody aproximace 

korporátního daňového zatížení. Tato kapitola tedy tvoří 

teoreticko-metodologickou část práce, která je doplněna 

o vlastní kritické zhodnocení jednotlivých metod aproximace 

korporátního daňového zatížení.  

Aplikačně ověřovací část práce využívá exaktnější, empirické 

a ekonometrické pojetí a tvoří ji šestá kapitola práce. Je zde 

představena elementární deskriptivní statistika korporátního 

daňového zatížení v zemích OECD a její následná komparace, 

což je nezbytné v rámci zhodnocení odlišností jednotlivých 

aproximátorů korporátního daňového zatížení, resp. odlišností 

napříč jednotlivými zeměmi OECD. Hlavní část práce tvoří 

ekonometrická analýza. 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. Tato analýza využívá 

k odhadu  

Arellano-Bondův (1991) estimátor pro dynamická panelová 

data, resp. je zde využita zobecněná metoda momentů (GMM) 

s instrumentálními proměnnými (viz níže). Analýza dat je 

provedena v zemích OECD (dle dostupnosti dat) 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
1.
 Je sestaveno celkově šest modelů, které 

zachycují vliv míry zdanění korporací na ekonomický růst  

                                                           
1 V současnosti dochází k přehodnocení metodiky sestavující implicitní daňové sazby 

(viz European Commission, 2016). 
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(viz níže). V této části práce byl splněn stěžejní cíl doktorské 

dizertační práce.  

Výsledky práce stejně jako případné návrhy a doporučení 

tvůrcům hospodářské politiky jsou prodiskutovány 

v samostatné sedmé kapitole doktorské dizertační práce. 

Zde je tedy vytvořena syntéza ze získaných poznatků 

z teoretické a aplikačně ověřovací části práce. V rámci 

kapitoly 7 byl naplněn poslední 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. 

5 Aplikované metody práce 

Uvedeným cílům dizertační práce 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.  

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 



 
 

17 
 

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 (viz níže).  

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 pohled 

na danou problematiku, kterou dizertační práce zkoumá. 

Metoda syntézy zahrnuje nejen sjednocení získaných 

poznatků, ale také zařazení získaných poznatků do většího 

celku. 

Metodologická východiska panelové regrese – metoda 

GMM 

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 
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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.  

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.  
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Dle Pánkové (2007) lze jako východisko pro formulaci 

modelu v obecném případě použít následující strukturu (1):  

𝑦𝑖  =  

[
 
 
 
 
𝑦𝑖1

𝑦𝑖2

.

.
𝑦𝑖𝑇]

 
 
 
 

, 𝑋𝑖  =  

[
 
 
 
 
𝑋𝑖1

1  𝑋𝑖1
2  . .  𝑋𝑖1

𝑘 

𝑋𝑖2
1  𝑋𝑖2 

1 . .  𝑋𝑖2
𝑘

.       .           .

.       .           .
𝑋𝑖𝑇

1  𝑋𝑖𝑇
2  . . 𝑋𝑖𝑇

𝑘 ]
 
 
 
 

, 𝑢𝑖  =  

[
 
 
 
 
𝑢𝑖1

𝑢𝑖2

.

.
𝑢𝑖𝑇]

 
 
 
 

,  (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 (2): 

𝑦𝑖𝑡  = 𝛼 + 𝑥′𝑖𝑡𝛽 + 𝑢𝑖𝑡,     (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 (3): 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑥′𝑖𝑡𝛽 + 𝑢𝑖𝑡 ,   (3) 

kde 𝛿 je skalár, 𝑥𝑖𝑡
,

 představuje vektor vysvětlujících 

proměnných (1𝑥𝐾), 𝛽 je vektor regresních koeficientů (𝐾𝑥1), 

a 𝑢𝑖𝑡 je náhodná složka daná vztahem (4): 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑣𝑖𝑡,       (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.  

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
2
, 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 

                                                           
2 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) 
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variant
3
 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 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 (3) bude mít matematický zápis 

následující podobu dle rovnice (5): 

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖,𝑡−1  = 𝛿(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑖,𝑡−2) + (𝑥′𝑖𝑡 − 𝑥𝑖,𝑡−1
′ )𝛽 +

(𝑣𝑖𝑡 − 𝑣𝑖,𝑡−1),       (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 

                                                           
3 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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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 příjmutí 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. 

Model a data  

Z metodologického hlediska se práce opírá o model 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, která charakterizuje dynamiku 

ekonomických vztahů.  

Ekonomické veličiny lze chápat jako dynamické procesy 

probíhající v čase, proto lze přepokládat, že současné tempo 

růstu bude determinováno také svojí zpožděnou proměnnou. 

Integraci zdanění do růstových modelů je potřebné pojmout 

také komplexně. Nelze tedy v modelu opomenout také ostatní 

typy daní, které existují v daňovém systému vybraného vzorku 

zemí, což je v souladu se současným moderním přístupem 

ekonomických agentů, tak jak je definuje Machová (2014). 
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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. Dopad 

korporátního zdanění bude tedy doplněn o kontrolní daňové 

proměnné a vládní výdaje.  

Jednotlivé proměnné lze charakterizovat dle níže uvedené Tab. 

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. Jak již bylo 

zmíněno výše, analýza dat je provedena v zemích OECD 

(dle dostupnosti dat) 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. 

Tab. 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 
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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) 4 

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)5 
Zdroj: vlastní zpracování. 

S ohledem na výše uvedené lze matematický zápis rovnice 

uvést dle následujícího vztahu (6): 

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛿𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + �̂�𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + �̂�𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡 + �̂�𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 −

�̂�𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑡.      (6) 

                                                           
4 Tento index byl sestaven v databázi Penn World Table 9.0 na základě studie 
Feenstra, Inklaara a Timmera (2015).  
5 Tato metodika sestavování sazeb je založena na základě práce Devereux a Griffith 

(1998b). 
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i = 1…35; t = 2000…2014, 

Celkově bude sestaveno šest modelů, které zachycují vliv míry 

zdanění korporací na ekonomický růst. Konkrétně je zdanění 

(TAX) aproximováno pomocí ukazatelů daňové kvóty, 

resp. jeho části zachycující daňové zatížení korporací 

(𝑇𝑄1200) a kontrolních daňových proměnných, a to daň 

z příjmů jednotlivců (𝑇𝑄1100), vliv sociálního pojištění 

(𝑇𝑄2000), daně majetkové (𝑇𝑄4000), spotřební daně typu 

DPH (𝑇𝑄5110) a speciální spotřební daně (TQ5120). Dále je 

aproximováno pomoci implicitních daňových sazeb z kapitálu 
(ITRCa) a jeho částí, která se přímo zaměřuje na zdanění 

korporací ( 𝐼𝑇𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂𝑅)6
 a kontrolních daňových proměnných 

implicitní daňová sazba z práce (𝐼𝑇𝑅𝐿𝑎) a spotřeby (𝐼𝑇𝑅𝐶𝑜). 
Na základě metody dopředného mikropohledu je zdanění 

korporací aproximováno pomoci ukazatelů efektivní průměrné 

(𝐸𝐴𝑇𝑅) a efektivní mezní daňové sazby (𝐸𝑀𝑇𝑅). V případě 

těchto sazeb neexistuje daňový ekvivalent zohledňující přímo 

zdanění práce, majetku či zdanění spotřeby, které by byl 

vypočten stejnou metodou. Zdanění práce a majetku je již 

v dané sazbě přímo zohledněno (blíže k výpočtu Spengel 

a kol. 2014). Zdanění spotřeby je poté zachyceno pomoci dílčí 

daňové kvóty (TQ5110 a TQ5120). V případě alternativních 

možností aproximace daňového zatížení je využit World Tax 

Index, resp. jeho sub-index Corporate Income Tax (𝐶𝐼𝑇), 

kontrolní daňové proměnné zde představují další subindexi 

WTI Personal Income Tax (𝑃𝐼𝑇), Value Added Tax (𝑉𝐴𝑇), 
Individual Property Taxes (𝑃𝑅𝑂) Other Taxes on 

Consumption (𝑂𝑇𝐶).  

                                                           
6 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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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

V této části autoreferátu jsou popsány odhady jednotlivých 

modelů. V rámci získání vydatných odhadů je nutné vstupní 

data nejprve upravit. Z důvodu lepší interpretace výsledků 

byly všechny časové řady s výjimkou ukazatelů EATR 

a EMTR převedeny do logaritmické formy (LOG). 

U ukazatelů EATR a EMTR převod na logaritmickou formu 

nebyl možný, a to z toho důvodu, že v rámci výpočtu pomoci 

metody dopředného mikropohledu 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.  

Studie 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). Existence jednotkového kořene byla tedy 

zkoumána jak v úrovních, tak především v prvních 

diferencích, přičemž bylo zjištěné, 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.  
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Bylo empiricky dokázáno (viz např. Kotlán a Machová, 

2014b; 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 opodstatněn. Jak bylo uvedeno 

v předešlé části, 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 

studii 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, jsou tedy 

prezentovány vždy ty výsledky, které nejlépe odráží 

ekonomickou a ekonometrickou realitu s ohledem na dané 

zpoždění. Vhodnost použitého zpoždění byla také ověřena 

pomoci křížové korelace. 

Jak bývá zvykem, v Tab. 2 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 

hodnotí, 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. 
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Tab. 2 Vliv korporátních daní na ekonomický růst – výsledky empirické analýzy   
Model 1 TQ Model 2 ITRCa Model 3 ITRCaCOR 

LOG(GDP) 
 

LOG(GDP) 
 

LOG(GDP) 
 LOG(GDP(-1)) 0,746***  LOG(GDP(-1)) 0,525*** LOG(GDP(-1)) 0,475*** 

 
-39,697 

 
10,844 

 
15,817 

LOG(CAP) 0,164*** LOG(CAP) 0,245*** LOG(CAP) 0,232*** 

 
-19,935 

 
10,15 

 
4,998 

D(LOG(HUM)) 1,242*** D(LOG(HUM)) 0,912 D(LOG(HUM)) -1,134 

 
-2,837 

 
0,257 

 
-0,702 

LOG(GOV(-1)) 0,157*** LOG(GOV(-1)) 0,304*** LOG(GOV(-1)) 0,185*** 

 
-14,776 

 
2,537 

 
2,989 

LOG(TQ1100(-2)) -0,072*** LOG(ITRCa(-3)) -0,021 LOG(ITRCaCOR(-4)) -0,024 

 
(-6,943) 

 
-0,55 

 
-2,46 

LOG(TQ1200(-1)) -0,024*** LOG(ITRLa(-4)) -0,181 LOG(ITRLa(-4)) -0,241 

 
(-3,714) 

 
-1,647 

 
-2,722 

LOG(TQ2000) -0,016* LOG(ITRCo(-1)) 0,447*** LOG(ITRCo(-1)) 0,403*** 

 
(-1,633) 

 
3,179 

 
3,697 

LOG(TQ4000(-2)) 0,022** 

    

 
-2,361 

    LOG(TQ5110(-3)) -0,088*** 

    

 
(-3,372) 

    LOG(TQ5120(-2)) 0,042*** 

      -4,055         

Sargan -Hansen test 
27,947 

 
18,772 

 
18,027 

[0,414] 

 
[0,281] 

 
[0,206] 

AB corr. test -0,005 

 
-0,0002 

 
-0,0006 

 
[0,996] 

 
[0,999] 

 
[0,999] 

Počet instrumentů 37 

 
23 

 
21 

Počet pozorování 373 

 
168 

 
160 

Počet zemí  35   21   20 
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Model 4 EATR Model 5 EMTR Model 6 WTI 

LOG(GDP) 
 

LOG(GDP) 
 

D(LOG(GDP)) 
 LOG(GDP(-1)) 0,645*** LOG(GDP(-1)) 0,678*** D(LOG(GDP(-1))) 0,167*** 

 
39,318 

 
20,244 

 
-8,651 

LOG(CAP) 0,209*** LOG(CAP) 0,195*** LOG(CAP) 0,178*** 

 
17,116 

 
6,87 

 
-13,836 

D(LOG(HUM)) -4,022 D(LOG(HUM)) -4,565 D(LOG(HUM)) 1,153*** 

 
-2,715 

 
-2,01 

 
-2,55 

LOG(GOV(-1)) 0,087*** LOG(GOV(-1)) 0,1245** LOG(GOV(-1)) 0,191*** 

 
3,13 

 
2,066 

 
-7,101 

EATR(-2) -0,003 EMTR(-1) -0,002 LOG(CIT(-2)) -0,019*** 

 
-2,44 

 
-2,848 

 
(-2,610) 

LOG(TQ5110(-3)) -0,008 LOG(TQ5110(-3)) -0,013 LOG(PIT(-2)) -0,181*** 

 
-1,335 

 
-1,119 

 
(-3,744) 

LOG(TQ5120(-2)) 0,023** LOG(TQ5120(-2)) 0,036*** LOG(PRO(-4)) -0,046*** 

 
1,963 

 
2,787 

 
(-4,880) 

    
LOG(OTC(-3)) 0,015** 

     
-2,102 

    
LOG(VAT(-4)) 0,053 

     
-1,471 

Sargan -Hansen test 
21,074 

 
18,061 

 
29,378 

[0,223] 

 
[0,260] 

 
[0,248] 

AB corr. test -0,004 

 
-0,954 

 
-0,376 

 
[0,996] 

 
[0,340] 

 
[0,707] 

Počet instrumentů 24 

 
25 

 
34 

Počet pozorování 242 

 
242 

 
337 

Počet zemí  22   22   34 

Zdroj: E-Views (8), vlastní výpočty. Pozn.: *, **, *** představují hladinu významnosti na 10 %, 5 % a 1 %. 
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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 (viz Tab. 2). 

Ve všech případech byla zpožděná hodnota závislé proměnné 

statisticky významná, resp. užití dynamického modelu lze 

považovat za opodstatněné, resp. instrumentální proměnné 

jsou exogenní a byly tedy vhodně zvolené, čímž došlo 

k odstranění endogenity. 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 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, 
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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, dále 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 EMTR a EATR, avšak z kvantitativní 

stránky ve vztahu k ekonomickému růstu je jejich negativní 
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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. 

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. 
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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 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.  
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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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9 Summary  

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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