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1. Úvod 

Politicko-ekonomickým cyklem se rozumí jeden z možných případů vládního selhání 

v hospodářské politice. O vládním selhání se v ekonomické literatuře objevují první zmínky u 

teorie veřejné volby, která staví vládní selhání do protikladu selhání trhu a chápe jej jako 

součást vyhledávání renty. Politicko-ekonomické cykly jsou chápány jako skutečnost, že se 

vlády snaží manipulovat ekonomikou tak, aby dosáhly maximalizace svého užitku, tedy svého 

znovuzvolení, a to pomocí provádění politiky expanzivního charakteru tradičně vždy v době 

před volbami. Tato práce se právě zaměřuje na chování vlád v oblasti daňové politiky v České 

republice, v období let 1997 až 2011. V tomto čtrnáctiletém intervalu se u moci vystřídalo 

sedm vládních garnitur (pět vlád vzešlých z řádných voleb, 2 vlády úřednické).  

Cílem diplomové práce je analýza daňového zatížení vybraných typů poplatníků z 

pohledu stanovení, zda daňová politika realizovaná vládou České republiky v letech 1997 až 

2011 je činěna v souladu s teorií politicko-ekonomického cyklu. Daňové zatížení poplatníka 

je zjišťováno pro zvolené tři typy poplatníků, a to z pohledu daně z příjmů fyzických osob, 

daně z přidané hodnoty a spotřebních daní.  

V práci není zkoumán vliv rozhodnutí vlády v oblasti daňové politiky na vývoj hrubého 

domácího produktu či jiné makroekonomické veličiny, nýbrž je zkoumán pouze a jen vliv na 

daňové zatížení vybraných poplatníků, který je zastoupen poplatníkem, jenž vyživuje jedno 

dítě. Pro účely zjištění daňového zatížení u přímých daní je použita hrubá mzda ze závislé 

činnosti, u nepřímých daní je použita následná čistá mzda. Současně je abstrahováno od 

sociálních dávek a společného zdanění manželů. 

Vyhodnocení, zda se daná vláda chová v souladu s teorií politicko-ekonomického cyklu je 

odvozeno od výše (změny) daňového zatížení vybraných poplatníků. Rozlišení na pravicovou 

(modrou) a levicovou (červenou) vládu se stanoví podle politické strany, která byla pověřena 

sestavením vlády. Předpokládá se, že vláda se (ne)chová v souladu s teorií politicko-

ekonomického cyklu před a po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, tj. je abstrahováno od voleb komunálních a senátních. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Teoretická část je zaměřena na 

charakteristiku daňové politiky v České republice, tato kapitola obsahuje souhrn základních 

pojmů, popisuje charakteristiku daní v českém daňovém systému (osobní důchodové daně, 

daně ze spotřeby, majetkové daně), způsoby stanovení výše efektivní daňové sazby pro 

výpočet daňového zatížení přímých daní a upravené efektivní daňové sazby pro výpočet 
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nepřímých daní, dále popis výpočtu daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a spotřební daně 

v jednotlivých obdobích.  

Ve třetí kapitole je popsána metodologie politicko-ekonomického cyklu, kde je vymezena 

stabilizační politika a přístupy k ní (učení fyziokratů, klasický liberalismus, neoklasická škola, 

monetarismus, učení merkantilistů, keynesiánství, teorie plánování a ekonomie strany 

nabídky), prostor je věnován politickému trhu, kde jsou mimo jiné popsány preference 

politických stran, jejich dělení na pravici, levici a střed, dělení voličů, politických stran a 

systémů politických stran v rámci politicko-ekonomického cyklu. V neposlední řadě jsou 

popsány modely politicko-ekonomického cyklu, Nordhausův model, Racionální 

oportunistický model, Hibbsův ideologický model a Racionální ideologický model. 

Praktická část se zaměřuje na analýzu chování vlád na daňové zatížení vybraných 

tuzemských poplatníků. V této kapitole jsou vymezeny jednotlivé vlády v období 1997 až 

2011 a je určeno jejich rozhodné období pro zkoumané roky. Pro účely této práce jsou 

zvoleny vzorové typy poplatníků ve třech příjmových pásmech, poplatník pobírající 

minimální mzdu, poplatník pobírající průměrnou hrubou mzdu a poplatník pobírající 

trojnásobnou průměrnou hrubou mzdu. První je analyzováno daňové zatížení poplatníků u 

daně z příjmů fyzických osob. V práci je popsán vývoj jejich daňového zatížení 

v jednotlivých letech, které je srovnáno s vládními prohlášeními a je určeno, zda se daná 

vláda chová levicově, či pravicově, stejný postup je proveden pro daň z přidané hodnoty a 

spotřební daně. Daňové zatížení u přímých daní je vypočteno s minimální, průměrné hrubé 

mzdy a trojnásobku průměrné hrubé mzdy. Daňové zatížení u nepřímých daní je vypočteno 

pomocí spotřebních košů sestavených pro poplatníka s minimální, průměrnou a trojnásobkem 

průměrné mzdy, a čisté mzdy.  

V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky vlivu vlád v jednotlivých letech na vývoj 

daňového zatížení u přímých a nepřímých daní, je určeno do které skupiny, v rámci politicko-

ekonomického cyklu, se vlády řadí. Obdobné dělení je provedeno u voliče, v jehož případě je 

určeno, zda je racionální či neracionální. 
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2. Charakteristika a vývoj daňové politiky v České republice 

V této kapitole jsou charakterizovány základní pojmy z daňové oblasti, daňová politika. 

Pro tuto kapitolu jsou použity knižní prameny Kotlán a kol. (2007), Kubátová (2010), 

Kubátová (2005), Marková (2012), Široký a kol. (2008), Vančurová, Láchová (2008), 

Vančurová (1997). 

2.1. Vymezení základních pojmů 

„Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní.“ (Kubátová 2010, s. 15). Daň se pravidelně 

opakuje v časových intervalech nebo nepravidelně za určitých okolností, příkladem 

opakovaného platby je každoroční placení daně z příjmů, příkladem nepravidelné platby je 

převod nemovitosti. 

Daně plní několik funkcí, které vyplývají z existence veřejného sektoru, ten zabezpečuje 

takové funkce, které dobře nezabezpečí samotný trh: 

 funkce alokační, pokud na trhu dojde k neefektivnosti v alokaci zdrojů z důvodu 

existence veřejných statků, či externalit, nedokonalé konkurence, uplatní se právě 

alokační funkce, což znamená vložení prostředků tam, kde je jich nedostatek nebo 

odejmutí prostředků z oblastí, kde je jich naopak nadbytek,  

 funkce redistribuční, je takovou funkcí, která přesouvá část důchodů a bohatství 

směrem od vysoce příjmové skupiny k nízko příjmové skupině, lidé totiž nepovažují 

rozdělení důchodu a bohatství, které vzniká na trhu, za spravedlivé, 

 funkce stabilizační se snaží zmírňovat cyklické výkyvy v ekonomice z důvodu 

zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. 

V literatuře Kubátová (2010) je zmiňovaná ještě fiskální funkce, nejedná se však o funkci 

stejného postavení jako tři předešlé. Slouží k získávání finančních prostředků do veřejných 

rozpočtů, ze kterých jsou následně financovány veřejné výdaje. Fiskální funkce je v podstatě 

obsažena ve všech třech funkcích uvedených výše. 

Daně se klasifikují z různých hledisek. V prvé řadě se rozlišují podle vazby na důchod 

poplatníka na daně přímé a nepřímé. 

 Přímé daně poplatník platí na úkor svého důchodu. Tyto daně nelze přenést na jiný 

subjekt. Jako přímé daně jsou známy daně z důchodu, majetkové daně. U těchto 

přímých daní vystupuje jeden subjekt, který se nazývá poplatník. 
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 Nepřímé daně jsou odváděny subjektem, který je neplatí z vlastního důchodu, ale 

přenáší je na jiný subjekt. Daň se přenáší prostřednictvím zvýšení ceny. Jako nepřímé 

daně jsou představovány daně ze spotřeby a obratů, daň z přidané hodnoty a také cla. 

Subjekt u nepřímých daní se dělí na dva a to je plátce, ten který odevzdává správci 

daně daň a poplatník, který ji fakticky platí v podobě vyšší ceny. 

Mezi další třídění daní patří dle objektu, na nějž jsou uloženy. Hlavními jsou daně 

z důchodu, tedy z příjmů, ze spotřeby a z majetku. 

Daně se dále člení podle charakteru veličiny, ze které se daň platí: 

 kapitálové daně, které jsou uložené na stavovou veličinu, stavovou veličinou se 

rozumí množství peněz na účtu, množství zboží na skladě, stav nemovitého majetku, 

kapitálovými daněmi se rozumí daně z majetku, daně dědické, darovací, protože 

objektem daně je stav této daně, 

 běžné daně, které jsou uložené na tokovou veličinu, to znamená, že se zjišťuje časový 

úsek (rok, měsíc), který je ohraničen dvěma časovými okamžiky a to „od do“, jako 

toková veličina je chápan produkt, důchod, přidaná hodnota nebo spotřeba, jako běžné 

daně jsou označovány daně z kapitálových výnosů. 

Daně se třídí i podle adresnosti, to znamená podle vztahu k platební schopnosti poplatníka 

na tyto: 

 osobní daně, se vztahují ke konkrétnímu poplatníkovi (zohledňují platební schopnost 

poplatníka), jsou adresné a patří mezi ně daně důchodové, placené fyzickými osobami, 

 daně in rem, se musí zaplatit bez ohledu na platební schopnost poplatníka, mezi tyto 

daně patří daň ze spotřeby, z přidané hodnoty, výnosové, majetkové, ale i důchodové 

placené společnostmi. 

Podle vztahu sazby k základu se rozlišují daně stanovené bez vztahu ke zdaňovanému 

základu, specifické a ad valorem. 

 Daně, které jsou stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu, jsou daň z hlavy 

a paušální daň. Všechny subjekty platí daň proto, že existují. Poplatníci nemohou 

ovlivnit výši paušální daně a daně z hlavy. Paušální daň není pro všechny poplatníky 

stejná, ukládá se poplatníkovi dle jeho platební schopnosti. 

 Daně specifické, nebo také jednotkové, se stanovují dle množství jednotek daňového 

základu nebo množství jednotek užitečné vlastnosti v daňovém základu. Mezi tyto 

daně se řadí spotřební daně, pozemkové nebo domovní. 
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 Daň ad valorem se určí podle ceny z daňového základu. Ad valorem je například daň 

z přidané hodnoty nebo daň obratová, může jí být i daň důchodová nebo výnosová 

neboť i v těchto případech se jejich výše určuje ze základu daně v peněžních 

jednotkách. 

Další třídění daní je podle daňového určení, tedy podle rozpočtu, do kterého daně plynou. 

Jedná se o státní rozpočet, municipální rozpočet, rozpočet vyšších územněsprávních celků 

(typické pro federální státy), nadstátní (příkladně to jsou daně plynoucí do rozpočtu Evropské 

unie). Zvláštní postavení mají svěřené daně, které jsou známy jako daň z příjmu, Daň 

z přidané hodnoty (DPH), jsou charakteristické celostátní platností, plynou do rozpočtů 

nižších úrovní. 

Třídění daní podle stupně regrese je důležité v souvislosti s požadavkem na daňovou 

spravedlnost (jak se mění daňové zatížení s růstem důchodu poplatníka). 

 Pro proporcionální daně je charakteristický růst důchodu poplatníka při nezměněné 

míře zdanění. To znamená, že poplatník platí stejné procento bez ohledu na to, jaká je 

jeho výše důchodu. 

 U progresivní daně s růstem důchodu roste míra zdanění. Poplatník bude platit větší 

část z jeho důchodu v podobě daně, pokud mu důchod poroste. 

 Regresivní daní se rozumí pokles míry zdanění při růstu důchodu. U poplatníka, 

kterému se zvyšuje důchod, bude klesat část důchodu, který odvede jako daň. 

Daně je třeba třídit i z hlediska statistického zpracování údajů o příjmech veřejných 

rozpočtů. Toto institucionální třídění daní provádí různé národní a mezinárodní instituce 

z důvodů srovnávání a řízení. Takové třídění vykazuje statistickou vykazatelnou u 

zpravodajských jednotek. Instituce, které klasifikují daně pro účely sestavení státních 

rozpočtů, jsou Eurostat, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 

Mezinárodní měnový fond. Instituce, které slouží ke sledování hrubého domácího produktu a 

ostatních makroekonomických agregátů se nazývá Statistika národních účtů OSN. Například 

klasifikace daní podle OECD rozděluje daně do šesti skupin (v rámci skupin pak do 

podskupin). Do první skupiny patří daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, do druhé 

skupiny se řadí příspěvky na sociální zabezpečení, třetí skupina se týká daní z mezd a 

pracovních sil, čtvrtá skupina obsahuje majetkové daně, v páté skupině se nachází daně ze 

zboží a služeb a v poslední šesté skupině jsou ostatní daně 
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2.2. Daňová politika 

Daňová politika je důležitou částí nastavení daňového systému. Dle (Široký a kol. 2008, s. 

15) lze „Daňovou politiku charakterizovat jako praktické využívání daňových nástrojů 

k ovlivňování ekonomických a sociálních procesů ve společnosti.“. Daně jsou prostředkem 

přerozdělování nově vytvořeného produktu. Nástroje daňové politiky se dělí na autonomní 

působení a operativní vládní zásahy. U prvního jmenovaného nástroje se jedná o vestavěné 

stabilizátory, tedy progresivní důchodové daně. Vládními zásahy jsou diskreční opatření, 

například, zavádění nových daní, změny stávajících daní. 

2.3. Způsob měření daňového zatížení 

Daňové zatížení lze měřit různými způsoby, makroekonomickým způsobem tj. daňovou 

kvótou nebo mikroekonomickým přístupem, efektivní sazbou daně. 

2.3.1. Daňová kvóta a daňový mix 

Jak uvádí Marval (2006), daňové zatížení se srovnává v čase a prostoru. Pro toto srovnání 

se používá ukazatel takzvané daňové kvóty. 

Dle Kotlán a kol. (2009) je daňová kvóta poměrový ukazatel, který lze vyjádřit 

procentním podílem celkových daňových výnosů na nominálním HDP
1
 země. Je třeba odlišit 

jednoduchou a složenou daňovou kvótu. Jednoduchá daňová kvóta se vyjádří jako podíl 

daní (přímých a nepřímých) bez pojistného na hrubém domácím produktu. 

Složená daňová kvóta je vyjádřena jako podíl daní a povinných plateb sociálního 

charakteru na hrubém domácím produktu. Tato daňová kvóta se skládá ze tří složek, a to 

přímé a nepřímé daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění.  

Ukazatel daňové kvóty má některá omezení, prvním je samotná konstrukce ukazatele, 

pokud se změní HDP, ceteris paribus, má tato změna vliv na výši daňové kvóty, nemusí se 

jednat pouze o změnu, je také důležité, jak dobře bude v zemi proveden odhad HDP. Při 

odhadování HDP dochází k podhodnocení z důvodu existence šedé ekonomiky, kde vznikají 

nezdaněné důchody poplatníků. Čím je šedá ekonomika rozšířenější, tím je více 

nadhodnocená výsledná daňová kvóta. Další nedostatkem je absence explicitního 

legislativního vymezení pojmů, jako je daň, či poplatek
2
, nebo správné stanovení daňového 

základu, systém slev na dani, či odčitatelných položek. Globálně nastává problém v rozdílech 

daňových systémů jednotlivých zemí. Vypovídací hodnota ukazatele daňová kvóta může mít 

                                                 
1
 Nominální HDP je ukazatel vyjádřený v běžných neboli skutečných cenách. 

2
 Poplatek je jednorázová peněžní částka, vybírána za službu poskytovanou veřejným sektorem. 
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některé nedostatky, výsledné číslo totiž závisí na tom, co je zahrnuto pod ukazatel „daň“ a 

V daňové kvótě nejsou zahrnuty daňové výdaje, které vznikají realizací daňových výhod, na 

které mají poplatníci ze zákona nárok. 

Dle Kubátová (2005) se výše daňové kvóty pro Českou republiku nejčastěji srovnává se 

státy OECD. I když se daňová kvóta v těchto zemích značně liší, nedá se říci, že je daňové 

zatížení zemí OECD závislé na ekonomické úrovni země. Vyplývá to z toho, že vysokou 

daňovou kvótu mají jak země s vysokou ekonomickou úrovní, tak i země s nižším podílem 

domácího produktu na obyvatele. Naopak nízké daňové zatížení mají země méně i více 

vyspělé. U zemí OECD je zjištěno, že evropské země vykazují větší daňovou zátěž na 

poplatníka než země zámořské.  

Dle Široký a kol. (2008) je daňová kvóta různorodá jak z hlediska druhů daní, které ji 

tvoří, tak z hlediska daňového určení, tomu odpovídá i její struktura. Celkové daňové výnosy 

jsou v každé zemi tvořeny dvěma až třemi hlavními zdroji, ostatní mají spíše doplňkový 

charakter. 

Dle Kubátová (2010) Daňový mix je charakterizován jako struktura různorodosti daňové 

kvóty z hlediska druhů daní a daňového určení. Daňový systém by měl být v každé zemi 

postaven tak, aby podporoval silné stránky země. V každém státě se tvoří daňové výnosy a 

daňové náklady. Daňové výnosy jsou tvořeny dvěma až třemi hlavními zdroji, ostatní mají 

doplňkový charakter. V posledních letech se daňový mix v jednotlivých zemích ustálil na 

určitých poměrech jednotlivých daní a výrazně se nemění. Daňová struktura České republiky 

je znázorněna v Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Daňová struktura České republiky v roce 2007 

 

Zdroj: Kubátová (2010, s. 145).   

2.3.2. Efektivní sazba daně 

Dle Široký (2008) efektivní sazba daně, neboli efektivní zdanění charakterizuje průměrná 

daňová sazba, která je definovaná pro osobní důchodovou daň, jako procentuelní podíl 

daňové povinnosti k hrubému příjmu. Efektivní daňová sazba pro přímé daně (ETR(PD)), 

vyjádřená v procentech: 

        
  

   
                                                                           

kde TP vyjadřuje daňovou povinnost z titulu existence osobní důchodové daně, YGW je 

hrubý příjem, ze kterého se TP počítá. 

Efektivní daňovou sazbu lze definovat i vzorcem, ve kterém jsou k daňové povinnosti 

přiřazeny i platby na sociální pojištění placeno zaměstnancem. Efektivní daňová sazba 

(ETR(PD)T+SI) vyjádřená v procentech: 

             
     

   
                                                                  

kde SI jsou platby sociálního pojištění hrazené zaměstnancem. 

Pro měření daňového zatížení nepřímých daní je také vhodný ukazatel efektivní sazby 

daně, který je pro zjištění daňového zatížení nepřímých daní upravený. V čitateli je přiznaná 

daň (tedy daňová povinnost) a ve jmenovateli zdanitelná plnění (čistý příjem). Upravená 

efektivní daňová sazba (ETR(ND)) vyjádřená v procentech: 

      
  

   
                                                                           

25% 

11% 

31% 

25% 
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kde TN vyjadřuje daňovou povinnost z titulu existence nepřímých daní, YNW je čistý 

příjem. 

2.4. Faktory ovlivňující daňové systémy 

Daňová kvóta, daňový mix a další rysy, které charakterizují daňové systémy, jsou 

ovlivněny mnoha faktory, které lze uspořádat do skupin, jak uvádí Kubátová (2010). 

 Ekonomické faktory jako je odvětvová a geografická struktura, hospodářský růst, 

míra inflace, struktura pracovních sil, míra zapojení ekonomiky do mezinárodního 

obchodu, mají vliv na daňový systém. 

 Politické faktory mohou, zejména krátkodobě, zastiňovat ekonomické a to v době, 

kdy daňový systém podléhá vlivu vládní strany. Politikové totiž prosazují jiné návrhy 

před volbami a jiné po volbách. 

 Kulturně-politické faktory představují odlišné způsoby zdanění, daňovou morálku, 

tradici fungování a vybírání daní v každém státě. Proto je velmi obtížné sladit daňové 

systémy, například v rámci Evropské unie. 

 Administrativně-institucionální faktory jsou takovými, které působí na změny 

v daňových zákonech. Důležitým subjektem při změnách v daňovém zákonu jsou 

odborníci (úředníci), právě oni rozhodují o efektivitě provedení zákonného opatření. 

Je to hlavně z toho důvodu, že odborníci zůstanou ve své funkci mnohem déle než 

politici. 

 Faktor technického pokroku se vždy odrážel i v daních. Tento faktor souvisí hlavně 

s rozvojem výpočetní techniky, které například pomohlo se zavedením daně z přidané 

hodnoty. Mezi další rozvoje techniky se řadí rozvoj internetového obchodu, obchodu 

s finančními deriváty, jejichž zdaňování je problematické, proto poskytuje technický 

rozvoj i daňovému aparátu k účinnějšímu výběru daní a zabránění daňovým únikům. 

 Faktor globalizace se projevuje v daňových systémech stále intenzivněji. V současné 

době vlády musí budovat daňový systém s ohledem na mezinárodní podmínky. 

Reformy daňových systémů se již spíše přelévají, jako vlny, ze země do země. 

2.5. Charakteristika daní v České republice 

V této podkapitole jsou popsány konkrétní parametry daní České republiky. Jedná se o 

osobní důchodové daně, daně ze zisku společností, daně ze spotřeby, majetkové daně a 

pojistné sociálního pojištění. 
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2.5.1. Osobní důchodové daně 

Osobní důchodové daně se řadí mezi daně přímé. Důchodem se rozumí jejich příjem. U 

daně z příjmů fyzických osob jsou poplatníky fyzické osoby. Předmětem daně z příjmů 

fyzických osob je řada příjmů určená dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, a to příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, příjmy z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní 

příjmy. Při určování daňové povinnost neboli výše daně je třeba stanovit základ daně, ten je 

složen z dílčích základů daně (tj. jednotlivých příjmů fyzických osob podléhajících dani 

z příjmu). Od takto stanoveného základu daně lze odečíst odpočty a vzniká upravený základ 

daně, na něj se uplatní sazba daně. Výsledkem je daň, která může být snížena o další slevy. 

Konečná výše daně udává daňovou povinnost nebo daňový bonus. Pojmy slevy na dani a 

daňové zvýhodnění se používají od roku 2005, dříve byly známy jako nezdanitelné částky 

základu daně. 

Dle Vančurová a kol. (1997) nezdanitelné částky základu daně jsou položkami snižující 

základ daně z příjmů fyzických osob, odečítají se od samotného základu daně. Jedná se o typy 

částky na poplatníka, na dítě, na manželku, na invaliditu a držitele průkazky ZTP-P. Vývoj 

nezdanitelných částek základu daně jsou v Příloha 1. 

Dle Vančurová, Láchová (2006) nahradily slevy na dani všechny standardní odpočty od 

základu daně. Ke standardním slevám na poplatníka, na invaliditu, na manželku, daňové 

zvýhodnění na dítě, byly přidány i slevy při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a 

pořízení a technické zhodnocení registračních pokladen. Vývoj slev na dani a daňovém 

zvýhodnění jsou v Příloha 1. 

V letech 1997 až 2007 se výpočet daně z příjmů fyzických osob zjišťoval z upraveného 

základu daně nebo základu daně po snížení, pomocí sazby daně, která byla klouzavě 

progresivní a byla rozdělena do několika daňových pásem, které se v průběhu let měnily. 

Daňová pásma byla nastavena tak, že se zvyšujícím se důchodem poplatníka se zvyšovala i 

sazba daně. Tabulky, obsahující progresivní zjištění daně jsou uvedeny v Příloha 2. Od roku 

2008 je zavedena lineární sazba 15 % a takzvaná superhrubá mzda
3
.  

2.5.2. Daně ze zisku společností 

Daň ze zisku společností neboli daň z příjmů právnických osob se platí z kladného 

hospodářského výsledku před zdaněním, upraveným podle pravidel zákona o daních z příjmů. 

                                                 
3
 Superhrubá mzda je hrubá mzda, která je navýšena o částky sociálního a zdravotního pojištění hrazeného 

zaměstnavatelem. 
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Dle Marková (2012) jsou poplatníky u této daně podílové fondy, organizační složky státu, 

fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond a nejsou jimi fyzické 

osoby. Dle Kubátová (2010) je tato daň velmi diskutována, protože všechny zisky se posléze 

stanou důchody fyzických osob, které podléhají dani z příjmu fyzických osob, mezi další 

výhrady patří: 

 přesouvání daní na jiné subjekty, což může znamenat přesun dopředu, tedy do cen 

nebo přesun dozadu na zaměstnance, tímto přesunem bývají nejvíce zasaženi chudší 

lidé, daň ze zisku korporací má ve svém důsledku regresivní charakter, 

 obtížnost při definování zdanitelného zisku, je velmi obtížné převést účetní zisk na 

daňový základ bez jakékoliv manipulace s ním, 

 možný vznik problému dvojího zdanění, který souvisí s dvojím zdaněním dividend, 

subjekt, který podniká prostřednictvím obchodní společnosti je napřed zdaněn osobní 

důchodovou daní a následně dividenda podléhá zdanění u akcionáře. 

Daň ze zisku korporací může plnit i užitečné funkce. Výhody daně jsou i důvodem, proč 

nebyla doposud zrušena v zemích OECD. Mezi tyto výhody patří: 

 v místě, kde společnost podniká, používá některé veřejné služby a za ně platí v podobě 

odvedených daní do místních rozpočtů, 

 daň ze zisku korporací kompenzuje omezení ručení za závazky právnických osob, 

které ručí jen do výše upsaného majetku, v daňových zákonech jsou od sebe odděleny 

společnosti, které ručí celým svým majetkem, zdaňují se jako fyzické osoby, od 

společností ručících do výše svého majetku, 

 daně ze zisku korporací zdaňují zisky, které by mohly uniknout zdanění na personální 

úrovni. 

Daň ze zisku korporací se určuje stejně jako u daně z příjmu fyzických osob, ze základu 

daně, ten se odvozuje z takzvaného účetního zisku. Obecně se jedná o zisk, který je 

výsledkem rozdílu příjmů a explicitních nákladů, což jsou reálně vynaložené náklady 

společnosti na nákup výrobních faktorů. 

Daňové základy se mohou lišit z důvodu různých daňově uznatelných nákladů, různých 

předpisů pro výpočet daňových odpisů a různých daňových úlev a započtení obchodních ztrát. 

Sazby daně z příjmů právnických osob od období transformace stále klesají.  
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2.5.3. Daně ze spotřeby 

Dle Vančurová, Láchová (2008) daně ze spotřeby jsou daněmi nepřímými, dělí se na 

univerzální (všeobecné) a selektivní (výběrové). Univerzální daní se rozumí daň z přidané 

hodnoty a selektivní daní se rozumí spotřební a energetické daně.  

Daň z přidané hodnoty (dále také DPH) se řadí mezi nepřímé univerzální daně. Jako 

přidaná hodnota je vnímán přínos subjektu na určitém stupni zpracování k hodnotě zboží nebo 

služeb. Plátcem daně se může subjekt stát dobrovolně nebo povinně dle zákona. 

Rozhodujícími důvody stát se plátcem daně je několik, hlavními jsou, překročení stanoveného 

obratu, dobrovolná registrace, úmrtí plátce daně, pořízení zboží z jiného členského státu, 

podnikání v rámci smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy. Pro určení daně z přidané 

hodnoty je důležité správně určit základ daně a taky co do něj naopak nepatří. Dle Široký a 

kol. (2008) má daň z přidané hodnoty své výhody, jedná se o neutralitu, možnost zdanit 

služby, výhodnost pro mezinárodní obchod, odolnost proti daňovým únikům, spolehlivost 

výnosů státu. 

 Neutralitou se rozumí zdanění zboží a služeb sazbou stanovenou dle zákona. 

Komodity s vyšším stupněm zpracování tedy nejsou diskriminovány. 

 Pomocí daně z přidané hodnoty podléhají úspěšnému zdanění i služby, u kterých 

existuje větší množství daňových úniků. U DPH je totiž cena stejná jak pro plátce, tak 

neplátce a provozovatel služeb nerozlišuje mezi konečnou a výrobní spotřebou. 

 Důležitou pozitivní vlastností je lepší ochrana proti daňovým unikům. Finanční úřady 

mají přístup k dokladům vstupů a zdanitelných výstupů. Ochrana proti daňovým 

unikům je doplněna i o existující kontroly. 

Daň z přidané hodnoty vznikla v období transformace, odkdy se poměrně často měnily její 

sazby. Současným fenoménem je sníženou sazbu zvyšovat a standardní sazbu snižovat.
4
 

Přehled sazeb DPH je uveden v Tab. 2.1. 

  

                                                 
4
 Důvodem přibližování daňových sazeb je plánovaná jednotná daň, pro rok 2013 je však v návrhu zákona 

uchování dvou sazeb a to ve výši 15 % a 21 % (navýšení o jeden procentní bod) z důvodů robustních opatření, 

kterými se vláda snaží udržet plánované schodky rozpočtu a zajistit další nezadlužování země. 
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Tab. 2.1 Sazby daně z přidané hodnoty v letech 1997-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Spotřební daně jsou jedny z nejstarších daní vůbec, již od svého vzniku představovaly 

důležitý zdroj příjmů pro státní pokladnu. Dle Vančurová, Láchová (2008) spotřební daně 

postihují vybrané zboží a to minerální oleje, líh, pivo, víno, tabákové výrobky. Spotřební daně 

v České republice vstoupily v platnost od 1. 1. 1993. Jedná se o selektivní (výběrové) daně, 

které jsou významným příjmem pro státní pokladnu, stát jimi zatěžuje prodej nebo spotřebu 

určité skupiny výrobků. Pro zjištění daně je opět nutné zjistit základ daně, který je vyjádřený 

v kusech nebo v jiných fyzických jednotkách. Tyto daně jsou významným příjmem do 

veřejného rozpočtu. Spotřební daně existují také z důvodu, aby byli lidé odrazení od spotřeby 

takových výrobků, které negativně ovlivňují zdraví obyvatelstva a aby byl zajištěn příliv do 

státního rozpočtu, protože spotřební daň je výnosově silná a stabilní. 

Dle Kubátová (2010) nevýhodou spotřebních daní jsou distorzní působení selektivní daně 

a regresivní dopad daně. 

 Distorzní působení selektivní daně způsobuje neefektivní rozdělování zdrojů a 

porušení paretoefektivní struktury v rovnovážné konkurenční ekonomice. 

 Spotřební daně mají regresivní charakter, tedy poplatníci s nižšími příjmy nesou větší 

daňové břemeno. Je to z důvodu neproporcionální spotřeby tabáku a alkoholických 

nápojů, vzhledem k důchodům poplatníků. 

Sazby jednotlivých daní jsou uvedeny v Příloha 3. 

Dle Vančurová, Láchová (2008) energetické daně (nepřímé selektivní daně) byly 

zavedeny v roce 2008. Člení se na daň ze zemního plynu a dalších plynů, daň z pevných paliv 

a daň z elektřiny. Smyslem energetických daní je snížení spotřeby energie a emisí. Správu 

těchto daní, stejně jako u selektivních daní ze spotřeby, provádí celní orgány. Základ daně je 

stanoven z množství vybraného produktu, vyjádřeného ve fyzikálních jednotkách. 

2.5.4. Daně majetkové 

Dle Kubátová (2010) se majetkové daně týkají věcí movitých a nemovitých. Majetkové 

daně se dělí na ty, které jsou placené pravidelně (v opakujícím se časovém intervalu, 
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například jednoročně). Jedná se o daně z čistého bohatství a daně z nemovitosti. Daně placené 

nepravidelně, a to z důvodu převodu nemovitosti nebo smrtí zůstavitele, jsou daň dědická, 

darovací a z převodu nemovitosti. 

Daně z nemovitosti tvoří z velké části příjmy místních rozpočtů. Předmět daně jsou 

pozemky a stavby. Základ daně pro daň z nemovitosti může být buď rozloha pozemku, 

velikost zastavěné plochy, počet podlaží, a podobně, v tomto případě se jedná o jednotkovou 

daň. Pokud je základem daně cena pozemků nebo staveb, jedná se o daň určenou ad valorem. 

Daně z kapitálových transferů neboli daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti 

nemají pravidelný časový charakter. Vznikají z převodu majetku mezi subjekty. Pokud 

bezúplatný převod nastane za života dárce, jedná se o daň darovací, pokud po úmrtí dárce, jde 

o dědickou daň. Při prodeji nemovitého majetku, kdy je objektem stav majetku, se používá 

daň z úplatných převodů nemovitého majetku. 

2.5.5. Silniční daň 

Dle Vančurová, Láchová (2008) je silniční daň zaměřena na osoby, které používají 

motorová vozidla k podnikání. Důvody existence silniční daně jsou vytvořit zdroje 

k financování údržby, oprav, rekonstrukcí a výstaveb silničních sítí. Poplatníkem silniční daně 

je právnická či fyzická osoba, zapsaná v technickém průkazu a je provozovatelem vozidla 

registrovaného v registru vozidel v České republice. Předmětem této daně jsou silniční a 

motorová vozidla a přípojná vozidla, zapsaná v registru a provozována v České republice, 

určená k podnikání. 

2.5.6. Pojistné sociálního pojištění 

Dle Vančurová, Láchová (2008) má pojistné sociálního pojištění specifické postavení. 

Z vybraných prostředků pojistného sociálního pojištění se hradí platby pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Pro výpočet pojistného je nutno stanovit si rozhodné období
5
, kterým je kalendářní měsíc 

pro zaměstnance
6
, osoby bez zdanitelných příjmů, státního pojištěnce, výjimkou je osoba 

samostatně výdělečně činná, pro kterou je rozhodné období kalendářní rok. 

  

                                                 
5
 Pomocí rozhodného období se určuje perioda, za kterou se stanoví a odvádí pojistné. 

6
 Osoba, mající příjmy ze závislé činnosti anebo funkčních požitků. 
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Pojistné vybrané na veřejné zdravotní pojištění je příjmem zdravotních pojišťoven, kdežto 

pojistné na sociální zabezpečení je příjmem státního rozpočtu.  

Přehled sazeb pojistného sociálního pojištění je v Příloha 4. 

2.6. Postup výpočtu daně z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodnoty a 

spotřebních daní v letech 1997 až 2011 

Ve sledovaném období docházelo ke změnám ve výpočtu daně z příjmů fyzických osob v 

daňové povinnosti, stanovení slev a odpočtů i sazeb daně. U nepřímých daní docházelo ke 

změnám sazeb pro DPH v základní i snížené skupině a u spotřebních daní k některým 

změnám ve výpočtu (určení spotřební daně z tabáku). 

2.6.1. Výpočet daně z příjmů fyzických osob 1997-2011 

V letech 1997 až 2004 se postup výpočtu daňové povinnosti nelišil. Pouze docházelo ke 

změnám ve výši nezdanitelných částí základu daně a výše daňových pásem k určení sazby 

daně. Stanovení daňové povinnosti je v Tab. 2.2. 

Tab 2.2 Postup výpočtu daňové povinnosti v letech 1997 až 2004 

 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

V roce 2005 vznikly slevy na dani, do kterých se zařadila nezdanitelná část základu daně 

na dítě. Sleva na dani se od nezdanitelné části základu daně liší tím, že se částka neodečítá od 

základu daně, kdežto až od vypočtené daně. Postup výpočtu daňové povinnosti je uveden 

v Tab. 2.3. 
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Tab 2.3 Postup výpočtu daňové povinnosti v roce 2005 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V letech 2006 a 2007 byl postup výpočtu daňové povinnosti stejný. Do slev na dani oproti 

roku 2005 vstoupila i nezdanitelná část základu daně na poplatníka. Postup výpočtu daňové 

povinnosti je uveden v Tab. 2.4. 

Tab. 2.4 Postup výpočtu daňové povinnosti v letech 2006 a 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V letech 2008 až 2011 došlo k zásadní změně ve výpočtu daňové povinnosti. Základ daně 

je nyní vyjádřen superhrubou mzdou (příjmy ze ZVČ navýšené o pojistné placené 

zaměstnavatelem). Byla zrušena daňová pásma a nahradila je linární sazba daně ve výši 15 %. 

Postup výpočtu daňové povinnosti je uveden v Tab. 2.5. 
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Tab. 2.5 Postup výpočtu daňové povinnosti v letech 2008 až 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.6.2. Výpočet nepřímých daní 1997-2011 

Daň z přidané hodnoty je vyčíslena pomocí spotřebního koše. Ty jsou sestaveny pro 

nízko příjmovou domácnost, průměrnou domácnost a vysoko příjmovou domácnost, skládají 

se z nejdůležitějších položek, ovlivňující rodinný rozpočet. Spotřební koš nízko příjmové, 

průměrné a vysoko příjmové domácnosti je uveden v Příloha 5. K jednotlivým položkám jsou 

přiřazeny sazby, snížené či základní, podle toho, kam se daná položka řadí. Vývoj sazeb 

v čase je uveden v Tab. 2.2. 

Protože jednotlivé položky jsou ceny s daní, použije se pro vyjádření výše daně výpočet 

shora. To znamená, že se použije místo sazby přepočítací koeficient: 

   
 

     
                                                                          

kde ks je přepočítací koeficient pro příslušnou sazbu daně, s je sazba daně z přidané 

hodnoty. 

Spotřební daň je takovou daní, která je zahrnuta v ceně výrobku. Velikost spotřební daně 

je v této práci stanovena z hodnoty spotřeby výrobků podléhající spotřební dani. Spotřeba 

nízko příjmové, průměrné a vysoko příjmové domácnosti představuje základ daně, který 

následně podléhá příslušné sazbě daně. Tento postup výpočtu byl platný do roku 2001 i pro 

výpočet spotřební daně z tabákových výrobků (cigaret). 
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Od roku 2002 se vyjádří spotřební daň z cigaret ze základu daně, který se skládá ze dvou 

složek
7
. První složkou je procentní část daně u cigaret, zde je tvořen základ daně cenou pro 

konečného spotřebitele. Pro druhou, pevnou část je základ daně určen množstvím vyjádřeným 

v kusech. Dle Marková (2009) se výše spotřební daně u cigaret v případě použití procentní a 

pevné části sazby daně vyjádří jako součet položek: 

 součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret 

dělený stem, 

 součin pevné části sazby daně a počtu kusů.  

 

 

 

  

                                                 
7
 U tohoto postupu výpočtu je podmínka minimální sazby daně, stanovená v zákoně o spotřebních daních. 

Vyjadřuje minimální sazbu daně, které musí být dosaženo součtem pevné a procentní části. 
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3. Teorie politicko-ekonomického cyklu 

Tato kapitola obsahuje obecnou teorii politicko-ekonomického cyklu, politického trhu, 

modely politicko-ekonomického cyklu, teorii veřejné volby a stabilizační politiku. 

K vypracování kapitoly jsou použity knižní prameny Heywood (2008), Kliková, Kotlán a kol. 

(2006), Samuelson a Nordhaus (1995), Slaný a kol. (2003), Spěváček a kol. (2002), Urban 

(2003), Žák (2007), Žák a kol. (2001). 

3.1. Stabilizační politika 

Dle Urban (2003) stabilizační politika slouží k odstraňování intenzivních ekonomických 

fluktuací produkce a dalších ekonomických veličin. Jedná se o politiku, která „vyhlazuje“ 

eknomické cykly. Největší rozšíření stabilizační politiky je datován od době Velké deprese ve 

30. letech 20. století. Stabilizační neboli anticyklická politika se řídí podle keynesiánské 

ekonomické teorie a probíhá jako regulace souhrnné poptávky, to znamená stimulace či 

restrikce, kterými chce dosáhnout snížení nezaměstnanosti nebo omezení míry inflace. 

Stabilizační politika používá k dosažení svých cílů (snížení nezaměstnanosti nebo 

omezení míry inflace) dva hospodářsko-politické nástroje. Prvním je fiskální politika, která 

ovlivňuje úroveň zdanění a vládních výdajů. Druhým je monetární politika, která se opírá o 

změny peněžní nabídky, respektive změny úrokových sazeb. Těmito nástroji se regulují 

úrovně ekonomické aktivity a výše produktu pomocí ovlivnění výše celkové poptávky 

v národním hospodářství. V případě, že je třeba posílit tuto poptávku, pak jde o fiskální či 

monetární expanzi, naopak, pokud se poptávka omezuje, jedná se o fiskální či monetární 

restrikci. 

Dle Žák (2007) je fiskální politika zaměřená na stabilizační fiskální funkci, na aktivní 

uplatňování veřejných financí ke stimulaci veřejné poptávky. Udržení vyváženého 

ekonomického růstu, zajištění nízké míry nezaměstnanosti a zachování nízké a stabilní inflace 

jsou hlavními cíli fiskální politiky. Mezi funkce fiskální politiky patří: 

 redistribuční, sloužící k zajištění přerozdělují funkce, 

 alokační, sloužící k zajištění efektivní alokace veřejných statků, 

 stabilizační, používanou pro stabilizaci hospodářského cyklu. 

Jako nositel fiskální politiky se uvádí vláda, respektive ministerstva, samosprávné kraje či 

obce. Fiskální politika má své nástroje. Rozlišují se nástroje dvojí podoby. Jako první jsou 

uvedeny vestavěné (automatické) stabilizátory, druhé jsou diskrétní (záměrná) opatření. 

Vestavěnými (automatickými) stabilizátory se rozumí taková opatření, která jsou jednou 
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zavedena, působí automaticky a nevyžadují žádné další zásahy státu. Jinými slovy, 

automaticky stabilizují ekonomiku. Mezi takové nástroje patří mandatorní (každoroční) 

výdaje, progresivní daně z příjmu, transferové platby. Diskrétní (záměrná) opatření se 

zaměřují na realizaci okamžitých změn v národním hospodářství. Jedná se o jednorázová 

opatření, jako jsou změna daňových sazeb a zavedení nových daní, změna ve výši 

jednotlivých položek vládních výdajů, změna struktury vládních výdajů, veřejné programy a 

projekty zaměstnanosti. 

Diskrétní opatření ve srovnání s vestavěnými stabilizátory mají výhodu zejména ve větší 

pružnosti a operativnosti. Problémem naopak mohou být časová zpoždění v jejich 

uplatňování. 

Dle Slaný (2003), monetární politika působí na stabilizaci ekonomického vývoje, 

zejména stability cenové hladiny pomocí kontroly zásoby nominálních peněz nebo pohybu 

úrokových sazeb. Centrální autoritou pro monetární politiku je centrální banka nebo jiná 

instituce. Vzhledem k tématu diplomové práce tato oblast není více popsána. 

3.1.1. Základní přístupy ke stabilizační politice 

Základními přístupy ke stabilizační politice jsou, liberální hospodářská politika, která 

zastupuje minimální zásahy státu do ekonomiky a intervencionistická hospodářská politika, 

zastupující názor nutnosti výrazných zásahů státu do ekonomiky.  

Do liberální hospodářské politiky se řadí několik přístupů.  

Učení fyziokratů, jejichž myšlenka „přirozeného řádu“ požadovala, aby se stát omezil 

pouze na takové činnosti, které umožní jeho fungování. Fyziokraté požadovali omezení 

zásahů státu do ekonomiky a především snížení daňového břemene u soukromých výrobců. 

Klasický liberalismus vedl k zániku merkantilizmu a představoval nový myšlenkový 

směr, a to klasickou politickou ekonomii. Základní myšlenkou byl předpoklad, že každé 

hospodářství má své vnitřní přirozené zákony. Klasikové upřednostňují svobodu podnikání a 

svobodu trhu, stát by se tedy neměl snažit omezovat, či rozšiřovat výrobu, ani by neměl 

regulovat trh práce. 

Neoklasická škola navázala na tradice klasické školy. Cílem představitelů neoklasické 

školy bylo udržovat tržní rovnováhu. Národní hospodářství bylo chápáno jako soustava 

dílčích trhů, které pomocí vlastních vnitřních sil směřovaly k rovnováze. Neoklasičtí 

ekonomové také odmítali angažování státu v přerozdělovacích procesech. 
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Monetarismus neboli současná podoba neoklasické makroekonomie. Monetaristé kladou 

důraz na automatické tržní mechanizmy, odmítají tedy přílišné zásahy státu do ekonomiky. 

Podle nich by mělo docházet ke snižování daňového zatížení ekonomických subjektů, které 

by vedlo ke stimulaci podnikatelské aktivity. 

Do intervencionistické hospodářské politiky se řadí několik přístupů.  

Učení merkantilistů bylo postaveno na snaze vybudovat národní státy a podporovat růst 

národního bohatství (tento růst byl spojen s penězi-drahými kovy). Merkantilistická ekonomie 

byla především ekonomií regulace, byla snaha regulovat dovoz, vývoz, mzdy, ceny, kvalitu 

průmyslových výrobků, atd. 

Keynesiánství je vnímáno jako vznik moderní hospodářské politiky. Tento směr 

předpokládá, že ekonomická rovnováha vzniká při neúplném využití disponibilních zdrojů 

v krátkém časovém období. Proto by měl stát ovlivňovat výši agregátní poptávky a zabezpečit 

tak využití všech výrobních faktorů. Státní zásahy jsou uplatňovány pomocí fiskální politiky, 

která používá příjmovou i výdajovou stránku státního rozpočtu ke stimulaci agregátní 

poptávky. Ve fázi recese by tedy mělo dojít ke zvýšení vládních výdajů
8
. Kdežto v období 

konjunktury by se měly zvyšovat daně do té míry, aby bylo možno pokrýt deficit státního 

rozpočtu a vytvořit případnou rezervu na další recesi. 

Teorie plánování neuvažuje o tržních vztazích, vazbách a funkcích trhu, to vše je 

nahrazeno centrální rozhodovací autoritou, která určuje co, jak, kde, pro koho, za kolik a kdo 

to bude vyrábět. Mechanismus tvorby a realizace plánu se s rozvojem ekonomiky stával 

složitější, docházelo k nedostatkovosti zboží, nízké technické úrovni, přezaměstnanosti a 

dalších negativních jevů. Proto tento centrálně plánovaný systém vyvrcholil v krizi a následně 

zanikl. 

Jako reakce na dlouholetou převahu ekonomie strany poptávky se vytvořila nová skupina 

prosazující ekonomii strany nabídky, dle Samuelson a Nordhaus (1995). Tento myšlenkový 

proud zdůrazňoval význam ekonomických podnětů k práci, spoření, domnívá se, že by stát 

neměl výrazně zasahovat do ekonomiky. Zkoumá vliv daní na ekonomiku a podporuje nižší 

zdanění, zejména snížení daňové sazby práce. Představitelé ekonomie strany nabídky se 

opírají o to, že na straně nabídky vznikají nabídkové podměty, jako práce, spoření, 

investování a ty vedou ke vzniku bohatství. Zejména pracovní podměty jsou rozhodujícím a 

závisí na ceně volného času, který se dá vyjádřit jako čistá mzda po zdanění. Pokud jsou tedy 

daně vysoké a čistá mzda se snižuje, lidé se rozhodnou raději nepracovat. Proto představitelé 

                                                 
8
 Financování veřejně prospěšných investic, dotační či subvenční politika, zvyšování transferových plateb. 
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ekonomie strany nabídky doporučují snížit daň z důchodů a zejména její progresi, která 

potlačuje motivaci k práci. Dále tvrdili, že snížení míry zdanění daní z příjmů nemusí 

znamenat úbytek příjmů do státní pokladny, protože nižší míra zdanění motivuje k práci a 

zmenšuje se šedá ekonomika.  

3.2. Politicko-ekonomický cyklus 

Pojem politicko-ekonomický cyklus se řadí dle Slaný a kol. (2003) do oblasti sféry 

vládního selhání. Tento termín se začal v ekonomické literatuře objevovat při monetaristické 

reakci na Keynesiánství. Jde o stav, kdy poruchy způsobené vládními rozhodnutími ovlivní 

přirozený vývoj tržního mechanismu. Spěváček a kol. (2002) uvádí, že politicko-ekonomický 

cyklus sleduje vzájemnou závislost politiky a ekonomiky. Vychází z předpokladu, že 

rozhodnutí voličů je ovlivněno stavem ekonomiky.  

Dle Slaný a kol. (2003) se politický a ekonomický cyklus časově rozcházejí. Hlavním 

rozdílem je to, že délka ekonomického cyklu není předem známa, na rozdíl od politického, 

který trvá jedno volební období. Každá vláda chce znát časová zpoždění, která souvisí 

s určitými opatřeními, její zvolení je totiž přímo závislé na úspěchu té hospodářské politiky, 

kterou prosazuje. Cílem vlády je její znovuzvolení, kterého se snaží dosáhnout pomocí 

politických nástrojů, jako veřejné výdaje, míra zdanění atd., pro zlepšení stavu ekonomiky. 

Proto se nově nastupující vláda většinou snaží nepopulární opatření vtěsnat do prvních dvou 

let svého mandátu. Ve druhé části volebního období by měla vzrůst popularita vlády na 

maximum, vláda by se měla snažit zalíbit voličům bez ohledu na potřeby ekonomiky. Vláda 

v tomto období usiluje o splnění svého cíle, tedy znovuzvolení. 

Politický cyklus, pokud jde o průběh křivky, se vyvíjí v podstatě ve shodě s cyklem 

ekonomickým. Pokud je cyklus správně načasován, jeho politický vrchol je v době voleb a 

dno přibližně ke konci první poloviny volebního období, jak je uvedeno v Obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 Politický cyklus 

Popularita 

  Vrchol                Vrchol 

 

             Dno 

 

  volby        volby čas 

Zdroj: Slaný (2003, s. 121). 

Ve skutečnosti křivka popularity nebude mít vždy takto ideální průběh. Může dojít ke 

špatnému načasování, takzvanému zpoždění politického cyklu. Nebezpečí vládního selhání 

z hlediska času spíše vyvolají regulativní změny, které reagují na konkrétní stav ekonomiky. 

Při této poruše se vytváří prostor pro opozici. Zpoždění politického cyklu je znázorněno 

v Obr. 3.2. 

Obr. 3.2 Zpoždění politického cyklu 

Popularita 

  Vrchol                Vrchol 

 

             Dno 

 

          volby            volby  čas 

Zdroj: Slaný (2003, s. 121). 

Dle Žák a kol. (2001) je pro Českou republiku charakteristický standardní demokratický 

systém a existence standardního politického trhu. Na tomto politickém trhu se objevují dva 

subjekty, politikové, kteří se snaží vyhledávat a maximalizovat svou rentu a voliči, mající 

zájem o maximalizaci svého užitku. Ekonomika České republiky je spojena s transformací a 

přechodem k demokratickému řízení.  
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3.2.1. Další oblasti vládního selhání 

Vedle politicko-ekonomického cyklu se dle Slaný a kol. (2003) mezi vládní selhání řadí i 

sledování vlastních zájmů, vztah politiků k ekonomické teorii a nevyužití politického 

kapitálu
9
. 

Sledování vlastních zájmů se projevuje jejich prosazováním, skutečností, že vládní 

úředníci jsou často nekvalifikovaní a nenesou náklady vlastních rozhodnutí, dále pak 

neschopností administrativy, nedostatkem informací pro rozhodování apod. 

Vtah politiků k ekonomické teorii může také vést k vládnímu selhání. Převažuje-li 

teoretická stránka, je velké nebezpečí, že hospodářská politika plně nedoceňuje rizika, která 

přináší hospodářská praxe. Avšak převaha hospodářské praxe nad teorií vede ke konzervování 

současného stavu. Žádoucím ideálem je rovnováha mezi znalostí teorie a schopností jejich 

praktického uplatnění. 

3.3. Politický trh 

Dle Spěváček a kol. (2002) je východiskem pro podrobnější analýzu politicko-

ekonomického cyklu je existence politického trhu. Objevují se na něm dva základní subjekty. 

Jedná se o politiky a voliče.  

Hlavním cílem politiků v jednotlivých politických stranách je snaha dostat se k moci a tu 

si udržet. Znovuzvolení si zajišťují manipulací ekonomiky tak, aby v době před volbami 

docházelo k ekonomickému růstu, snížení nezaměstnanosti a dalším populárním vlivům. 

Vláda těchto kroků není schopna v krátkém časovém horizontu dosáhnout zvýšením agregátní 

poptávky, to znamená, že nezvyšuje potenciální produkt, může jen dosáhnout zvýšení HDP na 

úroveň potencionálního produktu. Po volbách se však provádí nepopulární ekonomika, která 

zase snižuje agregátní poptávku, zvýší nezaměstnanost a snaží se snižovat inflaci. Toto 

chování vlád, kdy se nejprve zvyšují a následně snižují státní výdaje je klíč k pochopení právě 

politicko-ekonomického cyklu.  

Voliči se snaží maximalizovat očekávaný čistý užitek, který mu přinese výsledek voleb. 

Při snaze o tuto maximalizaci se musí rozhodnout, zda má vůbec volit a pokud ano, jestli má 

volit ve prospěch či neprospěch současné vlády. Voliči hodnotí působení vlády podle 

základních makroekonomických agregátů, jako jsou míra nezaměstnanosti, míra inflace, růst 

                                                 
9
 Nevyužití politického kapitálu. Politickým kapitálem disponuje každá nově zvolená vláda. Tyto vlády 

mají určitý čas pro realizaci svých transformačních opatření. Cílem je rozvoj tržní ekonomiky. Tento politický 

kapitál se rychle vyčerpá, pokud není využit včas, dochází k vládnímu selhání. Politikové, kteří ztratí politický 

kapitál, nebudou už nikdy schopni taková transformační opatření uskutečnit. 
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HDP, růst mezd, míra zdanění atd., ale také ovlivňují jejich rozhodnutí různé politické 

události (skandály, apod.). 

3.3.1. Preference politických stran v České republice a jejich členění 

Dle Prorok, Lisa (2009) je politická strana pojmem vyjadřujícím organizovanou 

reprezentaci dílčích zájmů. Ve společnosti, která přijala existenci těchto zájmů, jsou politické 

strany reprezentanty veřejného zájmu. 

Mezi funkce politických stran patří mobilizace občanů, ta obsahuje jak vyvolání zájmů o 

volby nebo referendum, tak zájem o vstoupení do řad dané politické strany. 

V České republice se politické strany v zásadě dělí podle preferencí, na které se zaměřují. 

Obecně jsou známy levice, střed a pravice. Dle Prorok, Lisa, (2009) rozlišení na levici a 

pravici má svůj historický původ ve Francii jako odraz odlišných postojů roajalistů a 

republikánů k formě politické moci po francouzské revoluci. Dnes se spojuje převážně 

s následujícími kriterii: 

 forma vlastnictví výrobních prostředků, 

 úloha státu v hospodářství, 

 přerozdělování společenského bohatství, 

 rozsah a formy sociálního zabezpečení. 

Mezi levicové strany se řadí zejména sociálnědemokratické strany, socialistické a 

komunistické strany.  

Levice na prvních místech preferuje plnou zaměstnanost, spravedlivé rozdělení důchodů, 

růst ekonomiky a až dále cenovou stabilitu a vyrovnanou platební bilanci, upřednostňuje 

státní zásahy a kolektivismus. Levice vnímá trh tak, že není schopen dosáhnout sám 

rovnováhy, proto jsou nutné zásahy státu v podobě fiskální politiky. Levice podporuje rozvoj 

ekonomiky a zejména politiky se sociálním programem i za cenu čerpání nekrytých peněz. 

Dle Heywood (2008) levicové strany tradičně nacházejí podporu v nizkopříjmových 

skupinách.  

V České republice se řadí mezi přední levicové strany Česká strana sociálně demokratická 

dále (ČSSD) a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Tradiční levicovou stranou je 

KSČM, která se ovšem v období po roce 1989 nikdy nestala vládnoucí stranou. Hlavním 

vládnoucím reprezentantem levice je proto považována ČSSD. ČSSD považuje za hlavní 

nástroj svého programu příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. Hlavní myšlenka strany je 

založena na solidaritě, sociální spravedlnosti a ekonomické efektivnosti. ČSSD ve svých 
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programech uvádí za svůj cíl podporovat nízko příjmové skupiny obyvatelstva, rodiny 

s dětmi, důchodce, zavedení zvýhodněných novomanželských půjček, zvyšování státní 

podpory investic, modernizovat komunikace, železniční dopravu, rozvíjet lázeňství a cestovní 

ruch, bydlení, navyšovat sociální dávky, atd. Oponenti často vyčítají ČSSD vysoké sociální 

výdaje. ČSSD oponuje skutečností, že lidé jsou ochotni zaplatit na daních více, pokud mají 

záruku, že se o ně stát v případě potřeby postará a že veřejné služby, poskytovány státem, 

budou kvalitní. ČSSD prosazovala i nadále prosazuje progresivní daň z příjmů fyzických osob 

a pokračování v daňových úlevách zejména pro rodiny s dětmi. Podle sociálních demokratů je 

progresivní daň spravedlivá a lépe motivuje. Novodobým návrhem v programových 

prohlášeních z roku 2010 je myšlenka zavedení daňového pásma, pro obyvatele s příjmem 

přesahující 1,2 mil. Kč za rok, ve výši 38 % a zdaňovacího pásma pro extrémně nízký příjem, 

ve výši pod 23 %. Podle sociálních demokratů je nutno stimulovat nižší příjmové vrstvy, 

protože aktivitou získají nejméně. Údajně se touto stimulací ušetří na sociálních dávkách a 

kriminalitě. To je důvod, proč by měla být zrušena rovná daň a zavedeno progresivní zdanění, 

posíleno u vysoko příjmových skupin. U nepřímých daní se oproti Občanské demokratické 

straně snaží zachovat sníženou sazbu DPH u sociálně citlivých položek. Sociální demokraté 

nesouhlasí se sjednocením sjednocení daně, protože nárůst snížené sazby by zdražil potraviny, 

léky, apod. Dále ve svých programech obhajuje existenci majetkových daní, které jsou údajně 

použity na úhradu nákladu státu při ochraně majetkového vlastnictví.  

Závěrem lze říci, že levicové strany se zaměřují na vyšší zdaňování příjmů než pravice. 

Důvodem jsou vysoké výdaje z veřejných rozpočtů, které musí být vybilancovány také 

vysokými příjmy do veřejných rozpočtů  

Střed, jehož hlavní preference je stabilita cen, hospodářský růst, plná zaměstnanost, také 

spravedlivé rozdělení a konečně vyrovnaná platební bilance. 

Mezi středové strany se v České republice ve sledovaném období řadí Křesťanská a 

demokratická unie – Československá strana lidová (dále KDU-ČSL), Občanská demokratická 

aliance (dále ODA), Unie svobody – Demokratická unie (dále US-DEU), Strana zelených 

(dále SZ) a Věci veřejné (dále VV). 

Konzervativně sociální strana KDU-ČSL zrušila své spojenectví s ODS v roce 1997 a 

v období Opoziční smlouvy ČSSD s ODS byla nejvýznamnější složkou opozice, tzv. 

Čtyřkoalice (KDU-ČSL, US-DEU, ODA). V roce 2002 se strana KDU-ČSL stala koaličním 

partnerem ČSSD a US-DEU, společně sestavili vlády s premiéry Vladimírem Špidlou a 

Stanislavem Grossem. V roce 2006 vytvořila koaliční vládu s ODS a SZ. V roce 2009 opustila 

stranu skupina poslanců, z nichž se někteří podíleli na vzniku TOP 09. Po volbách do 
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Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2010 nepřekročila nutnou hranici 5 % pro vstup do 

Poslanecké sněmovny. 

Menší pravicovou politickou stranou byla ODA. V roce 1998 uzavřela ODA Čtyřkoalici, 

která oponovala stranám Opoziční smlouvy do roku 2002. Strana zanikla k 31. 12. 2007, kdy 

si sama odhlasovala zánik. 

Liberálně konzervativní stranou byla US-DEU, která vznikla následkem rozkolu uvnitř 

ODS. US-DEU byla členem Čtyřkoalice v letech 1998 až 2002. Před parlamentními volbami 

v roce 2002 se Čtyřkoalice rozpadla v důsledku vnitřních problémů ODA a nesoudružnosti 

Čtyřkoalice, což se projevilo ve ztrátě důvěry voličů strany US-DEU. 

Strana zelených je politická strana, která se hlásí k takzvané zelené politice
10

, je to strana 

založená na zásadách sociálního liberalismu. SZ je liberální ve směru podpory snižování 

přímých daní, levicová v podpoře úlohy státu v regulaci aktivit, které poškozují životní 

prostředí. Po volbách 2006 Strana zelených vstoupila do pravicové vlády ODS s KDU-ČSL, 

čímž se zařadila ve své ideologii do pravého středu. Tento krok vyvolal ve straně konflikt a 

rozdělil ji na část schvalující účast v pravicové vládě a část odmítající tuto účast. 

V následujících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu SZ neobhájila post 

v Poslanecké sněmovně. 

Pravice preferuje zejména stabilitu cen, vyrovnanou platební bilanci, dále růst 

ekonomiky, plnou zaměstnanost a nejmenší preferenci spravedlivě rozděleným důchodům, 

upřednostňuje trh a individualismus. Podle ideologie pravice je trh samoregulační a je 

schopen dosáhnout rovnováhy bez zásahů státu. Dle Heywood (2008) patří mezi stoupence 

pravicových stran především podnikatelé a saturované střední vrstvy.  

V České republice se mezi pravicové strany ve sledovaném období řadí Očanská 

demokratická strana (dále ODS) a TOP 09. TOP 09 je českou pravicovou stranou. Strana 

vznikla na popud odchodu významných politiků z KDU-ČSL. TOP 09 se hlásí k demokracii a 

konzervatismu. Název strany TOP 09 znamenají Tradice, Odpovědnost, Prosperita, číslovkou 

je označován rok vzniku strany. TOP 09 je jednou ze tří stran tvořící koaliční vládu v čele 

s Petrem Nečasem.  

Podle pravice, ve srovnání s ČSSD, přísluší odpovědnost za sociální solidaritu nebo 

ochranu životního prostředí jak státu, tak i občanům. Cílem je, aby stát zajišťoval společné a 

nevyhnutelné minimum. Prosazují jednoduchý daňový systém a zachování rovného přístupu 

                                                 
10

 Politická ideologie strany zelených je postavena na myšlence Zelené politiky, která klade důraz na vytvoření 

ekologicky udržitelné společnosti.  
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ke všem, to znamená, že by tento systém neměl zvýhodňovat některé podnikatele a obory vůči 

jiným. Podle ODS je daňový systém nepřehledný hlavně z titulu velkého množství daňových 

úlev a odčitatelných položek. Již v roce 1998 se ODS ve svém programovém prohlášení 

zmiňuje o návrhu, který se nazývá rovná daň pro všechny druhy příjmů. Hlavní myšlenkou 

rovné daně je snížení daní pro všechny a spravedlivost při distribuci bohatství a motivační 

nástroj k práci nebo podnikání, a že každý bude platit stejnou výši daně. Podle ODS povede 

nízká sazba daně ke zrychlení růstu hospodářství, zamezení daňovým unikům i šedé 

ekonomiky. Podle ODS jsou nízké daně z příjmů vhodné, protože lidem zůstane více peněz 

k využití dle vlastního uvážení. Podle občanských demokratů by měly daně sloužit, ne trestat 

vysokou mírou zdanění, např. lékaře, profesory, vysoce kvalifikované profese. Daň z přidané 

hodnoty se za vlády ODS zvyšuje, především snížená sazba, důvodem zvyšování je 

přibližování daňových sazeb, aby mohla být zavedena proporcionální sazba daně, kterou 

občanští demokraté prosazují. Za hlavní výhody jednotné daně považují snížení 

administrativních nákladů, pokles možnosti daňových úniků.  

Závěrem lze říci, že pravice se zaměřuje spíše na zdanění spotřeby. Podporuje nastavený 

trend zvyšování posilování nepřímých daní oproti přímým, u kterých snižuje celkové daňové 

zatížení. 

3.3.2. Politické strany 

Politici se sdružují v různých politických stranách a jejich chování se liší. Rozlišují se na 

oportunistické a ideologické strany, jak říká Slaný a kol. (2003). 

Oportunistické strany jsou takové, které se snaží zapůsobit na všechny voliče bez ohledu 

na jejich politickou orientaci. Tyto strany se snaží maximalizovat svou popularitu tím, že 

vytváří takové ekonomické cykly v průběhu volebního období, aby docházelo k populárním 

opatřením před volbami a nepopulárním opatřením v povolebním období. 

Ideologické strany se zaměřují na takové voliče, kteří mají vymezenou politickou 

orientaci a na řešení problémů, které jsou pro jejich voliče nejvýznamnější. Například 

pravicové voliče zajímá vývoj inflace, u levicových voličů to je problematika 

nezaměstnanosti. 

3.3.3. Systémy politických stran 

Dle Heywood (2008) vztahy mezi jednotlivými politickými stranami mají význam při 

utváření fungujících politických systémů. V moderní politice je možno se setkat se systémem 

jedné strany, systémem dvou stran, systémem s dominantní stranou nebo multipartijním 

systémem. 
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Systémy jedné strany je možno rozlišit na různé typy. První typ systému jedné strany je 

spjat s režimem státního socialismu, kde komunistickým stranám podléhala veškerá řízení a 

kontroly všech institucí a všech sfér společnosti. Politické strany tohoto typu jsou podřízeny 

přísné ideologické kázni, členství v nich je značně omezováno, jádrem stran jsou 

profesionální funkcionáři, jejichž úkolem je zajistit chod celého aparátu, dohlížet nad 

společenskými institucemi a státním mechanizmem. Nástrojem k ovládání státu, ekonomiky a 

společnosti bylo jmenování straníků na všechny vyšší funkce. Druhý typ se vyskytoval 

v Ghaně, Tanzanii, Zimbabwe a je spojený s protikoloniálním nacionalismem a s konsolidací 

států rozvojového světa. 

Systémy dvou stran je dvoupólový systém, ovládaný dvěma politickými stranami, které 

mají zhruba stejné vyhlídky na získání vládní moci. Může se jednat o dvě strany, které mají 

dostatečnou volební sílu, zastoupení a reálnou šanci na úspěšné získání vládní moci nebo je 

jedna strana větší a druhá je vůči ní v opozici nebo se strany střídají u moci, jsou obě 

zvolitelné a opozice pak vytváří stínovou vládu. 

Systém s dominantní stranou se od systému jedné strany liší tím, že o moc soutěží řada 

politických stran, avšak potom vládne jediná významná politická strana, která je nepřetržitě 

po dlouhé období u moci. Systém s dominantní stranou je charakteristický pro Japonsko. 

U multipartijních systémů soutěží o přízeň voličů více politických stran než dvě, proto 

se zvyšuje pravděpodobnost vzniku koalice, před jednobarevnou vládou. V tomto systému 

není ani tak rozhodující velikost strany, spíše vznikají koalice menších stran, aby byly velké 

strany vytěsněny z vlády. Tyto systémy ve vládě upřednostňují diskuzi, sladění postojů a 

kompromisy (zohledňují se protichůdné názory a soupeřící zájmy). Na druhou stranu 

nedostatkem koalic je povolební vyjednávání, které es může vléci celé týdny, protože žádná 

ze stran není natolik silná, aby mohla sama vládnout. 

 

3.3.4. Voliči 

V politicko-ekonomickém cyklu se vedle politiků objevují i voliči. Ti jsou chápáni buď 

jako racionální nebo neracionální. 

Racionální voliči se rozhodují pomocí všech dostupných informací, hodnotí jak minulé 

tak budoucí chování případně zvolené strany. Jejich očekávání jsou vytvářeny racionálně, 

tedy, dokážou předvídat důsledky vládních opatření a adaptovat se na ně. 
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Neracionální voliči nesplňují kriteria racionálního voliče. To znamená, že u 

neracionálních voličů může vláda ovlivnit reálné ekonomické ukazatele (produkce, 

zaměstnanost), kdežto u racionálních vláda mění jen nominální charakteristiky (inflaci, 

transfery). 

3.4. Modely politicko-ekonomického cyklu 

Po rozdělení politiků do oportunistických a ideologických stran a voličů na racionální a 

neracionální jsou k dispozici čtyři typy modelů politicko-ekonomického cyklu, jedná se o 

Nordhausův model, Racionální oportunistický model, Hibbsův ideologický model a 

Racionální ideologický model. Všechny modely se opírají o Phillipsovu křivku (PC), která 

vyjadřuje trade-off
11

 mezi nezaměstnaností a inflací. Modely s neracionálními voliči používají 

krátkodobou PC, modely s racionálními voliči používají dlouhodobou PC. K popsání 

jednotlivých modelů se vychází z literatury Slaný a kol. (2003), Spěváček a kol. (2002). 

3.4.1. Nordhausův model 

Nordhausův model je prvním, nejstarším modelem. Vznikl v roce 1975. Model vychází 

z předpokladů neracionálních voličů a oportunistických stran. Funguje za předpokladu, že 

ekonomika je popsána Phillipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je 

přímo kontrolovaná politiky, samotní politikové jsou oportunističtí, voliči hodnotí vládu podle 

vývoje, ne podle očekávání a termín voleb je dán. 

Vláda je schopna ovlivnit jak nominální, tak reálné veličiny. Sleduje tedy i vývoj produktu 

jako inverzní veličinu k nezaměstnanosti. Vláda se před volbami snaží o expanzi, která vede 

k rychlejšímu ekonomickému růst (znamená pokles nezaměstnanosti), což je populární 

politika sloužící k získání hlasů voličů. Po volbách se volí restriktivní politika, pomocí niž se 

eliminují narůstající inflační tlaky. Dochází tak k pravidelnému střídání expanzivní a 

restriktivní politiky. Celý cyklus lze vyjádřit právě pomocí krátkodobé Phillipsovy křivky. 

Nordhausův model je možno vyjádřit i graficky pomocí krátkodobé Phillipsovy křivky, 

viz Obr. 3.3. 

  

                                                 
11

 Inverzní vzájemný vztah mezi nezaměstnaností a inflací. 
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Obr. 3.3 Nordhausův model 

Inflace (%) 

   (2)  (3) 

    

  (2)    (4)  

    V  

    (1)    

Nezaměstnanost (%) 

Zdroj: Slaný (2003, s. 124). 

Obr. 3.3: V je volební termín, PC1,PC2 jsou Philipsovy křivky za období 1 a 2, 1 je 

důsledek předvolební expanze, která snižuje nezaměstnanost a zvyšuje inflaci, 2 je povolební 

inflační růst a přechod na vyšší PC, 3 je restriktivní politika, která vede k potlačení inflace 

s následným dopadem na růst nezaměstnanosti, 4 je přechod na nižší PC a začátek 

předvolební expanze. 

3.4.2. Racionální oportunistický model 

Racionální oportunistický model vznikl v roce 1986. Jedná se o model s racionálními 

voliči a oportunistickými stranami. Mezi výchozí předpoklady modelu patří to, že ekonomika 

je popsána dlouhodobou Phillipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je 

přímo kontrolována politiky, ti jsou oportunističtí, voliči zvolí toho, od něhož racionálně 

očekává maximální užitek, termín voleb je dán.  

Vláda v tomto případě nemůže ovlivnit reálné veličiny a to z toho důvodu, že voliči jsou 

racionální. Tedy jen inflace je jedinou pohyblivou veličinou v závislosti na volebním cyklu. 

Dlouhodobá PC má vodorovný tvar, je kolmá k ose x. Při předvolební expanzivní politice 

inflace roste a při povolební restriktivní politice se snižuje. 

  

 PC 2 

 PC 1 
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Obr. 3.4 Racionální oportunistický model 

Inflace (%) 

          PC    

    po volbách 

          (2)  V         (1) 

    před volbami 

     

      Nezaměstnanost (%) 

Zdroj: Slaný (2003, s. 125). 

Obr. 3.4: V je termín voleb, PC je dlouhodobá Phillipsova křivka, 1 je rostoucí inflace 

v důsledku expanzivní politiky, 2 je klesající inflace v důsledku restriktivní politiky. 

3.4.3. Hibbsův ideologický model 

Model vznikl v roce 1977. Poprvé se mluví o ideologické straně, to znamená, že levicové 

strany se zaměřují na odstranění nezaměstnanosti a pravicové na omezení inflace. Voliči jsou 

u tohoto modelu neracionální. Jako výchozí předpoklady jsou známy, ekonomika je popsaná 

krátkodobou PC, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, 

politici se chovají ideologicky, to znamená, že jednotlivé strany maximalizují různé cíle, 

voliči volí tu stranu, která jim nabízí preferovanější podmínky, termín voleb je dán. 

V Hibbsově ideologickém modelu se voliči chovají neracionálně, to znamená, že jejich 

očekávání jsou adaptivní (přizpůsobivé). Při popisu modelu se používá krátkodobá PC. Na ni 

vlády zaznačí bod, který se snaží udržet. Například pravicové vlády se snaží o nízkou inflaci, 

tedy umístí bod na PC, aby byla nízká inflace, ale vysoká míra nezaměstnanosti. Levicové 

vlády volí bod s vysokou inflací a nízkou mírou nezaměstnaností. 
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Obr. 3.5 Hibbsův ideologický model 

 

Inflace (%)       Inflace (%) 

 

 πL 

       πP 

      

uL  Nezaměstnanost (%)   uP        Nezaměstnanost (%) 

Zdroj: Slaný (2003, s. 126). 

Obr. 3.5: PC je Phillipsova křivka, πP je míra inflace pravicového programu, πL je míra 

inflace levicového programu, L je cílový stav ekonomiky levice, P je cílový stav ekonomiky 

pravice. 

3.4.4. Racionální ideologický model 

Pro Racionální ideologický model jsou charakteristické ideologické strany a racionální 

voliči. Mezi předpoklady tohoto modelu patří, ekonomika je popsána pomocí PC, inflační 

očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, politici maximalizují různé 

cíle, voliči volí strany, které jim nabízejí preferovanější politiku, termín voleb je dán. 

U tohoto modelu se objevují obě Phillipsovy křivky, jak krátkodobá, tak dlouhodobá. 

Racionální chování voličů je demonstrováno dlouhodobou PC, tedy kolmicí k ose x. Chování 

vlád jsou vyjádřeny na krátkodobých PC, podobně jako u Hibbsova modelu, avšak důsledkem 

racionálního chování voličů mají jednotlivé výkyvy reálných veličin tendenci vracet se na 

přirozenou míru. Z toho vyplývá, že vláda je schopna ovlivnit reálné veličiny, ale pouze 

krátkodobě, zpravidla na začátku svého prvního volebního období. V dalších obdobích těmto 

výkyvům zabrání racionalita voličů. 
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Obr. 3.6 Racionální ideologický model 

   PCS       PCS 

Inflace (%)       Inflace (%) 

    (2)           VP 

 πL        L    πL      (3) 

(1)                           PCL                                              

 πP                 VL       PCP   πP  P  (4)       PCL 

            PCP 

Nezaměstnanost (%)    Nezaměstnanost (%) 

Zdroj: Slaný (2003, s. 127). 

Obr. 3.6: PCS je skutečná Phillipsova křivka, PCL, PCP jsou Phillipsovy křivky 

krátkodobé při konstantní neboli očekávané inflaci, πP je míra inflace pravice, πL je míra 

inflace levice, 1 udává hospodářskou politiku levice před volbami, 2 udává přirozené 

působení, 3 udává hospodářskou politiku pravice před volbami, 4 udává přirozené působení. 

3.5. Teorie veřejné volby 

Dle Urban (2003), teorie veřejné volby se zabývá ekonomickými aspekty politického 

procesu a odpovídá na otázky, jak politický proces určuje úroveň výdajů na veřejné statky 

(úroveň daní, společenské potřeby, rozsah transferových plateb), do jaké míry přitom 

dodržuje preference občanů a požadavky ekonomického optima, jak se rozhodování o 

veřejných statcích na základě politického procesu nejčastěji odchylují od rozhodování, které 

by odráželo preference všech obyvatel. Politikové se snaží maximalizovat své volební šance, 

tedy maximalizovat volební hlasy, voliči usilují o dosažení zisku z „darovaných“ hlasů.  

Dle Samuelson a Nordhaus (1995) je veřejnou volbou dosahován proces, kterým se 

individuální preference spojují do kolektivních rozhodnutí. Kolektivní volba, na rozdíl od 

soukromých rozhodnutí, obsahuje nevyhnutelný rys nedělitelnosti s jediným záměrem 

v případě konkrétní sporné otázky. 

3.5.1. Teorém středního voliče 

Dle Kliková, Kotlán a kol. (2006) je teorém středního voliče důsledek jednovrcholovosti 

rozhodnutí. Politické strany jsou různě zaměřeny. Jako středního voliče lze chápat takového 

voliče, který rozděluje voliče seřazené podle výše veřejných výdajů na dvě stejné početné 
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části. V rámci většinového hlasování platí, že úroveň veřejných výdajů, která je preferována 

středním voličem, získá při hlasování většinu. Střední volič se rozhoduje na základě 

porovnání svých osobních užitků a nákladů, ne podle celospolečenských užitků a celkových 

nákladů.  
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4. Analýza vlivu chování vlád na daňové zatížení vybraných tuzemských 

poplatníků 

V této kapitole jsou analyzovány vlivy vlád na daňové zatížení poplatníka u daně z příjmů 

fyzických osob a nepřímých daní. Pro vypracování kapitoly jsou použity knihy Marková 

(2009), Marková (2011), Marková (2012), Vančurová a kol. (1997), Vančurová a kol. (1998), 

Vančurová a kol. (1999) Vančurová a kol. (2000), Vančurová a kol. (2001), Vančurová a kol. 

(2002), Vančurová a kol. (2004), Vančurová, Láchová (2006), Vančurová, Láchová (2008). 

4.1. Vlády České republiky v letech 1997 až 2011 

V Tab. 4.1 jsou uvedeny jednotlivé vlády a jejich volební období od roku 1997 do 

současnosti. 

V červnu 1996 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které vyhrála ODS, 

byla sestavena pravicově orientovaná koaliční vláda. 

V roce 1998 se konaly předčasné volby, ve kterých vyšla vítězně ČSSD, většinu však 

získaly pravicové strany, protože se nedokázaly rozhodnout, sestavila ČSSD menšinovou 

vládu s ODS na základě Opoziční smlouvy. 

Volby v roce 2002 vyhrála ČSSD v čele s Vladimírem Špidlou a vytvořila koalici se 

stranami KDU-ČSL a US-DEU. 

V roce 2006 se konaly parlamentní volby do Poslanecké sněmovny, které sice vyhrála 

ODS, avšak došlo k rozdělení stran na dva bloky, první byl ODS + KDU-ČSL + SZ a druhý 

ČSSD + KSČM, oba bloky získaly po 100 hlasech a následovalo bezprecedentní období až do 

ledna 2007, kdy vláda Mirka Topolánka získala důvěru. 

V roce 2009 došlo opět k vyslovení nedůvěry vládě a po dohodě ODS s ČSSD a SZ byla 

vytvořena Úřednická vláda, v čele s Janem Fišerem, která měla za úkol dovézt zemi 

k předčasným volbám. 

Volby v roce 2010 vyhrála ČSSD, ale ODS + TOP 09 + VV se podařilo vytvořit 

většinovou koalici, což znamenalo pro ČSSD porážku. 
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Tab. 4.1 Přehled vlád v ČR 

 

Zdroj: www.vlada.cz. 

Dle Programového prohlášení vlády (1996) se vláda Václava Klause chtěla zaměřit na 

posílení demokracie, právního státu, budování moderní tržní ekonomiky a pokračování 

v integraci země do evropských i světových struktur. V oblasti daňové politiky vláda 

pokračuje v dosavadním snižování daní (zejména daň z příjmů), a to jak snižování daňových 

sazeb, tak snižování daňového základu, a celkového daňového zatížení. Vláda Václava Klause 

končí demisí vlády 30. listopadu 1997. 

Dle Programového prohlášení vlády (1998) vznikla úřednická vláda Josefa Tošovského, 

která nebyla tvořená koalicí několika politických stran. Úkolem této vlády bylo dovést zemi 

k předčasným volbám. Náplní vlády bylo pokračování ve správě jednotlivých rezortů. 

Předpokládalo se, že tato vláda nedokončí řadu započatých úkolů, ale budoucí kabinet na ně 

bude moci navázat. V oblasti daňové politiky vláda pokračovala ve zdokonalení výběru daní. 

Historicky čtvrté volby vyhrála Česká strana sociálně demokratická, nová vláda Miloše 

Zemana se snažila o vytvoření koalice s Unií svobody a KDU-ČSL, tato myšlenka však 

selhala a došlo k podepsání Opoziční smlouvy s Občanskou demokratickou stranou. Dle 

Programového prohlášení vlády (1998) se v oblasti daňové politiky vláda Miloše Zemana 

snažila zharmonizovat s daňovými soustavami Evropské unie (vláda nehodlá zvyšovat daně 

z příjmů, zharmonizovat sazby DPH s normami Evropské unie, apod.). 

V čele koaliční vlády, složené z České strany sociálně demokratické, Československé 

strany lidové a Unie svobody, stanul Vladimír Špidla. Vláda se snažila o realizaci zásad 

evropského sociálního modelu, který byl založený na sociálně a ekologicky orientovaném 

tržním hospodářství, cílem vlády bylo zajistit vzdělání, spoluúčasti a solidaritu moderní 

http://www.vlada.cz/
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společnosti. U daně z příjmů právnických osob se snížila sazba daně, u DPH došlo 

k přesunům vybraného zboží a služeb do základní sazby dle směrnic Evropské unie. 

Dle Programového prohlášení (2004) se vláda Stanislava Grosse snažila navázat na 

završení přístupového procesu do Evropské unie, dále měla za cíl stabilizovat a udržet 

daňovou kvótu na úrovni dohodnutých zákonů, zharmonizovala sazby tabákových výrobků 

podle norem Evropské unie. 

Po Stanislavu Grossovi se stal předsedou vlády Jiří Paroubek, který v Programovém 

prohlášení (2005) představil svou politiku, týkala se snížení daní nízkopříjmovým skupinám, 

zvýšení dotací, zjednodušení daní z příjmů, aby bylo zpřehledněno placení daní. 

Po osmi letech vládnutí levice vyhrála volby Občanská demokratická strana v čele 

s Mirkem Topolánkem (jednalo se o první mandát Mirka Topolánka), avšak nezískala 

důvěru poslanecké sněmovny, tato vláda byla tedy v demisi a dovedla zemi do předčasných 

voleb. Tato vláda podala návrh na zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických i 

právnických osob. Druhé vládě Mirka Topolánka Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru. 

Vznikla koalice tvořená Občanskou demokratickou stranou, KDU-ČSL a Stranou zelených. 

Za fungování této vlády došlo k zásadní změně ve výpočtu daňového zatížení, které bylo 

ovlivněno zavedením takzvané superhrubé mzdy. Dále chtěla zpřehlednit daňovou soustavu 

České republiky. 

Vláda Jana Fišera je historicky druhou úřednickou vládou v České republice. Dle 

Programového prohlášení (2009) tato úřednická vláda vznikla dohodou tří politických stran 

(ODS, ČSSD, Strana zelených). Úkolem této vlády byla kvalitní, nestranná, maximálně 

neutrální správa země. Vláda prohlásila, že neotevře politicky sporná témata a tedy se 

zavázala nepředkládat Poslanecké sněmově návrhy, které by byly politicky či ideově 

vyhraněné. 

Poslední vládou, které byla vyslovena důvěra Poslanecké sněmovny, je vláda Petra 

Nečase. Jedná se o koaliční vládu tvořenou z ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Vládním 

záměrem jsou rozpočtová odpovědnost, boj proti korupci. 

Schvalování daňových zákonů probíhá v České republice v průběhu podzimu, proto je pro 

tuto práci rozhodná ta vláda, která je u moci v období záři až prosinec. Všeobecně totiž platí, 

že schválené zákony jsou účinné až od dalšího kalendářního roku. V Tab. 4.2 je uvedeno 

rozdělení období podle vládnoucích vlád. 
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Tab. 4.2 Rozhodná vláda ve sledovaném období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Na podporu výše uvedeného tvrzení lze uvést vybrané zásadní daňové zákony, které byly 

schváleny parlamentem České republiky v období září až prosinec: 

 ve Sbírce zákonů byla dne 6. 12. 2011 vyhlášená důležitá novela zákona o DPH 

č. 370/2011 Sb., která s účinností od 1. 1. 2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 na 

14%, 

 ve Sbírce zákonů byla dne 3. 9. 2009 vyhlášená novela zákona 280/2009 Sb., která 

s účinností od 1. 1. 2011 schválila legislativní proces daňového řádu
12

, 

 ve Sbírce zákonů byla dne 21. 9. 2007 vyhlášená novela zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu s účinností od 1. 1. 2008, kdy byla schválena proporcionální sazba 

daně a zavedení superhrubé mzdy, 

 dne 1. 11. 2005 byl schválen vládní návrh rozsáhlé novelizace zákona o daních 

z příjmů s účinností od 1. 1. 2006 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (posun 

daňových pásem pro výpočet daně z příjmů fyzických osob), 

 dne 20. 10. 2003 je schváleno vládou část změn zákona o DPH k 1. 1. 2004 a úplná 

harmonizace k 1. 5. 2004. Harmonizace zákona o DPH proběhla z důvodu vstupu 

České republiky do Evropské unie. 

4.2. Daňové zatížení poplatníka u daně z příjmů fyzických osob 

K výpočtu daňového zatížení fyzických osob je použita minimální mzda, vyjadřující nízko 

příjmovou skupinu obyvatel, průměrná hrubá mzda, která vyjadřuje střední vrstvu 

obyvatelstva, výše příjmová skupina obyvatelstva je vyčíslena trojnásobkem průměrné hrubé 

                                                 
12

 Zákon měl platit již od 1. 1. 2010, Daňový řád však dostal delší legislativní lhůtu a proto se skutečné působení 

posunulo na rok 2011. 
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mzdy. Data minimální a průměrné hrubé mzdy jsou zjištěna z Českého statistického úřadu 

(www.czso.cz) od roku 1997 do současnosti. Pro výpočty se předpokládá, že poplatník 

(zaměstnanec), který podepsal daňové prohlášení u svého zaměstnavatele, jehož příjmy mu 

plynou pouze z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, uplatňuje slevu na poplatníka a 

daňové zvýhodnění na 1 dítě. O dalších odpočtech a úlevách se v této práci neuvažuje. U 

výpočtu daně z příjmů fyzických osob je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Roční příjmy 

poplatníka byly až do roku 2007 zdaňovány v daňových pásmech, od roku 2008 podléhaly 

příjmy jednotné sazbě daně. Daňové zatížení je znázorněno nulovou
13

, kladnou nebo 

zápornou hodnotou. Kladná hodnota vyjadřuje daňovou povinnost, záporná hodnota daňový 

bonus
14

. 

4.2.1. Daňové zatížení poplatníka s minimální mzdou 

Pro zjištění daňového zatížení poplatníka s minimální mzdou je použita efektivní daňová 

sazba, vyjádřena pomocí vzorců 2.1 a 2.2. V Graf 4.1 je uvedeno daňové zatížení poplatníka 

v jednotlivých letech od roku 1997 do současnosti. Vláda Václava Klause ovlivnila roky 1997 

a 1998, kdy bylo vykazováno nulové daňové zatížení, protože vypočtená daň byla nižší než 

slevy, které si poplatník uplatnil na sebe a své dítě. Po Václavu Klausovi vládla krátce 

úřednická vláda Josefa Tošovského (tehdejší guvernér České národní banky), ta měla dovézt 

zemi k předčasným volbám, které proběhly v červenci 1998, jejichž vítězem se stala Česká 

strana sociálně demokratická (ČSSD), v čele s předsedou Milošem Zemanem. Podle určení 

rozhodnosti vlád se považuje za rozhodnou pro rok 1999 vláda ČSSD. Vláda ČSSD 

ovlivňovala daňový systém až do roku 2002, i za této čtyřleté vlády bylo daňové zatížení 

nulové, opět z důvodů vyšších slev na dani než byla daňová povinnost.  

Léta 2003 a 2004 byla ovlivněna vládou Vladimíra Špidly. V roce 2003 vznikla 

poplatníkovi pobírající minimální mzdu daňová povinnost ve výši 0,30 %, v roce 2004 činila 

daňová povinnost 1,25 %. Důležitým krokem roku 2005, za vlády Stanislava Grosse, bylo 

zavedení daňového bonusu a změna ve slevách na dani, kdy se z nezdanitelných částí základu 

daně na vyživované dítě stalo daňové zvýhodnění, které se sráží až od vypočtené daně. Proto 

v roce 2005 vznikl daňový bonus ve výši 0,45 %. V roce 2006, kdy rozhodnou vládou byla 

ČSSD s Jiřím Paroubkem, se daňové zvýhodnění vztáhlo i na poplatníka a kleslo na částku 

7 200,- Kč a daňový bonus se snížil na 3,67 %. Roky 2007 až 2009 jsou ovlivněny vládou 

Občanské demokratické strany (ODS) s předsedou Mirkem Topolánkem. Od roku 2007 do 

                                                 
13

 V případě, že subjektu vznikne záporná daň a daňová povinnost je nulová, je to z důvodu neexistence 

daňového bonusu v letech 1997 až 2004.  
14

 Daňový bonus je zaveden v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2005. 

http://www.czso.cz/
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současnosti se nezměnila výše minimální mzdy, přesto měl daňový bonus rostoucí tendenci u 

poplatníka, který pobíral a pobírá minimální mzdu. Významnou změnu přinesl rok 2008 při 

vyčíslování daňového zatížení, vznikla takzvaná rovná daň ve výši 15 % a superhrubá mzda. 

Za vlády Mirka Topolánka byl daňový bonus vyčíslen na 3,25 %, 12,41 % a 12,62 %. 

Úřednická vláda Jana Fišera pokračovala v nastaveném trendu ODS a neprováděla u daně 

z příjmů fyzických osob žádné razantní změny, daňový bonus činil 13,34 % a dovedla zemi 

k historicky posledním volbám, které sice vyhrála ČSSD, avšak nedokázala vytvořit koalici, 

to se povedlo ODS, která společně s TOP 09 a VV koalici sestavila. Daňový bonus v roce 

2011, ovlivněný vládou ODS je 12,41 %.  

Vývoj daňového zatížení poplatníka s minimální mzdou je v Graf 4.1. Červená legenda 

zastupuje levicové vlády, modrá legenda pravicové vlády a zelená legenda úřednické vlády. 

Graf 4.1 Daňové zatížení poplatníka s minimální mzdou na DPFO 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.2.2. Daňové zatížení poplatníka s průměrnou hrubou mzdou 

Pro zjištění daňového zatížení poplatníka s průměrnou hrubou mzdou je použita efektivní 

daňová sazba, vyjádřena pomocí vzorců 2.1 a 2.2. V letech 1997 až 2002 se používalo první 

nejnižší pásmo pro výpočet výše daně. V letech 1997 a 1998, byla daňová povinnost 

poplatníka ve výši 8,12 % a 7,82 %. V období vlády Miloše Zemana se pohybovala daňová 

povinnost poplatníka pod hranicí 8 %, výjimkou je rok 2002, kdy došlo ke zvýšení na 8,27 %, 

z titulu navýšení průměrné hrubé mzdy o 8500,- Kč oproti předchozím letům, což bylo 

-16,00%

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011



44 

 

nejnižší navýšení v letech 1999 až 2002. V letech 2003 a 2004 za vlády ČSSD se postupovalo 

v nastaveném trendu a zvyšovala se daňová povinnost až na 9,09 % v roce 2004. Také výše 

průměrné hrubé mzdy přesunula výpočet daně do druhého daňového pásma. V roce 2005 se 

zjišťovalo daňové zatížení z druhého daňového pásma, vznikla daňová povinnost ve výši 6,63 

%, důvodem poklesu je změna ve slevách na dani, kdy se z nezdanitelných částí základu daně 

na vyživované dítě stalo daňové zvýhodnění. V letech 2006 a 2007 se změnila daňová pásma 

pro zjištění daňového zatížení. Snížily se daňové sazby a navýšil se základ daně pro jednotlivá 

pásma, jak je uvedeno v Příloha 1. Daňová povinnost za rozhodné vlády Jiřího Paroubka byla 

7,68 %. Od roku 2007 do 2009 je rozhodnou vládou ODS v čele s Mirkem Topolánkem. Od 

roku 2008 je zavedená rovná daň ve výši 15 %. V období vlády Mirka Topolánka měla 

daňová povinnost klesající tendenci od 8,29 % k 5,68 %. Úřednická vláda Jana Fišera 

pokračovala v nastaveném trendu ODS a neprováděla u daně z příjmů fyzických osob žádné 

razantní změny. Poslední zkoumaná a zároveň současná vláda ODS udržuje daňové zatížení 

do 6 %.  

Vývoj daňového zatížení poplatníka s průměrnou hrubou mzdou je zobrazen v Graf 4.2. 

Červená legenda zastupuje levicové vlády, modrá legenda pravicové vlády a zelená legenda 

úřednické vlády. 

Graf 4.2 Daňové zatížení poplatníka s průměrnou hrubou mzdou na DPFO 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.2.3. Daňové zatížení poplatníka s trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou 

Pro zjištění daňového zatížení poplatníka s trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou je 

použita efektivní daňová sazba, vyjádřena pomocí vzorců 2.1 a 2.2. V letech 1997 a 1998, za 

vlády ODS, se poplatník s trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou zařadil do třetího 

daňového pásma. Daňová povinnost činila 16,66 % a 16,48 %. Od roku 2000 se u poplatníka 

pobírajícího trojnásobnou průměrnou hrubou mzdu posunula sazba daně do posledního 

čtvrtého pásma a daňové zatížení během vlády Miloše Zemana, Vladimíra Špidly, Stanislava 

Grosse a Jiřího Paroubka se postupně navyšovalo. Daňové zatížení se vyvíjelo od 16 %, 

v roce 2002 překonalo hranici 17 %, další rok 18 %, v roce 2005 díky změně v odpočtech 

(mění se nezdanitelná část základu daně na vyživované dítě na daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě, které se odečítá od vypočtené daně) klesla daňová povinnost na 15,54 %, 

zato v roce 2006 překročila hranici 20 %, to bylo způsobeno snížením daňového zvýhodnění 

na poplatníka na 7 200,- Kč a základ daně se přitom dále zdaňoval v posledním daňovém 

pásmu. Od roku 2007, kdy vládla ODS, se daňové zatížení snižuje lehce pod 12 % a na této 

hranici se udržuje až do roku 2011. Úřednická vláda Jana Fišera pokračovala v nastaveném 

trendu ODS a neprováděla u sledovaných parametrů daně z příjmů fyzických osob žádné 

razantní změny. 

Vývoj daňového zatížení poplatníka s trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou je zobrazen 

v Graf 4.3. Červená legenda zastupuje levicové vlády, modrá legenda pravicové vlády a 

zelená legenda úřednické vlády. 

Tab. 4.3 Daňové zatížení poplatníka s trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou na DPFO 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.2.4. Shrnutí daňového zatížení poplatníka skrze daň z příjmů fyzických osob 

V předchozích podkapitolách bylo zjišťováno daňové zatížení poplatníka s minimální 

mzdou, průměrnou hrubou mzdou a trojnásobkem průměrné hrubé mzdy, a jaký vliv na něj 

mělo chování jednotlivých vlád od roku 1997 do současnosti. 

U poplatníka s minimální mzdou bylo až do roku 2002 daňové zatížení 0 %, čímž je 

splněna myšlenka nízké daně ODS (modré vlády). V roce 1998 sice vyhrála volby ČSSD 

(červená vláda), straně se však nepodařilo vytvořit koalici s Unií svobody a KDU-ČSL a 

došlo k podepsání Opoziční smlouvy s ODS, kde v oblasti daňové politiky stálo, že vláda 

nehodlá zvyšovat daně z příjmů. Daňová povinnost vznikla v letech 2003 a 2004, kdy 

rozhodnou vládou byla ČSSD (červená vláda). Důvod vzniku daňové povinnosti byl v 

myšlence, že lidé jsou ochotni zaplatit více na daních, pokud mají záruku, že jim stát poskytne 

podporu, pomoc v případě potřeby a že veřejné služby budou kvalitní, a také proto, že 

minimální mzda v letech 2003 a 2004 rostla mírnějším tempem než v předchozích letech. Po 

roce 2005 mohl být uplatněn daňový bonus, který vznikl za vlády ČSSD (červená vláda), ta 

podporovala myšlenku snížení daní nízkorozpočtovým skupinám obyvatelstva. V roce 2006 

se skutečně snížila sazba daně z příjmů fyzických osob v prvním pásmu z 15 % na 12 % a byl 

i navýšen základ daně pro toto pásmo. V roce 2007 proběhla příprava na jednotnou daň a 

zavedení superhrubé mzdy od 1. 1. 2008, což je krok pravicové vlády ODS (modrá vláda). 

Model daně s proporcionální sazbou daně je uplatňován modrou vládou až do současnosti. 

U poplatníka s průměrnou hrubou mzdou se jeho příjem od roku 1998 do 2002 držel 

v prvním daňovém pásmu (15 %). Udržení v prvním daňovém pásmu odpovídá myšlence 

nízkých daní a snaze snižovat daňové zatížení, kterou podporuje ODS (modrá vláda). 

V prvním daňovém pásmu se držel hrubý příjem i u ČSSD (červená vláda) z důvodu 

podepsání Opoziční smlouvy s ODS. Situace se změnila v roce 2003 a 2004, kdy se červené 

vládě podařilo vytvořit koalici s Unií svobody a KDU-ČSL. Hrubý příjem se přesunul do 

druhého pásma, čímž bylo splněno kriterium pro červenou vládu – vyšší zdaňování příjmů. 

Pro rok 2005 vláda ČSSD zavedla systém slev na dani a tedy i existenci daňového bonusu, 

kterým se snížilo daňové zatížení na historicky nejmenší hranici za její vlády. Hned v roce 

2006 proto navýšila daňová pásma a daňové zatížení tak začalo znovu růst. Vysoké daňové 

zatížení za vlády ODS v roce 2007 je zapříčiněno tím, že ODS sice vyhrála volby v září 2006, 

avšak vláda Mirka Topolánka nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a dovedla zemi 

k předčasným volbám v lednu 2007. Od roku 2008 je zavedena vládou ODS (modrou vládou) 
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proporcionální sazba daně z příjmů. Daňové zatížení se snížilo až o 2,5 % a udržuje se na 

hladině pod 6 % do současnosti. 

Poplatník s trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou se udržel se svým příjmem za 

vlády ODS (modrá vláda) v letech 1997 a 1998 ve třetím zdaňovacím pásmu. Od roku 1999 

se hrubý příjem poplatníka posouvá do čtvrtého daňového pásma, kde zůstává až do roku 

2007. Zdaňování vysokého příjmu za červené vlády má zvyšující se charakter s výjimkou 

roku 2005, kde došlo ke změnám ve výpočtu daňové povinnosti. Toto zvyšování daňové 

zátěže je typické pro levicovou vládu, která podporuje odlišnou skupinu obyvatelstva než 

obyvatele s vysokými příjmy, které chce naopak zdaňovat vyšší sazbou daně. Důkazem této 

teze je kladný vztah k daňovým pásmům, které jako nový návrh proti proporcionální sazbě 

daně přednesla strana ČSSD v Programovém prohlášení z roku 2010. Od roku 2008, kdy je 

zavedena tzv. rovná daň kleslo daňové zatížení poplatníka s trojnásobnou průměrnou hrubou 

mzdou až o 8 % na hladinu téměř 12 %, kde se udržuje do současnosti. Rok 2008 až 2012 je 

období modré vlády, která prezentuje názor, že daně by měly sloužit a ne trestat vysokou 

mírou zdanění vysoko příjmové skupiny. 

Shrnutí daňových zatížení poplatníka s minimální, průměrnou hrubou a trojnásobkem 

průměrné hrubé mzdy je zobrazeno v Graf 4.4. 

Graf 4.4 Shrnutí daňových zatížení poplatníka skrze daň z příjmů fyzických osob 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3. Daňové zatížení poplatníka u nepřímých daní v roce 1997 až 2011 

K výpočtu daňového zatížení poplatníka u nepřímých daní, tedy daně z přidané hodnoty a 

spotřebních daní, jsou vypracovány spotřební koše. Pro poplatníka s minimální mzdou je 

spotřební koš sestaven ze statistiky o příjmech a výdajích domácnosti z 5. decilu. Pro 

poplatníka s průměrnou hrubou mzdou je spotřební koš sestaven ze statistiky o příjmech a 

výdajích domácnosti z 10. decilu. Spotřební koš pro poplatníka s trojnásobnou hrubou mzdou 

je sestaven z trojnásobných hodnot 10. decilu. 

Spotřební koš je složen z vybraných položek, které zatěžují rodinný rozpočet (potraviny, 

nápoje, bydlení, pohonné hmoty). Údaje o cenách výrobků a služeb ve spotřebních koších 

jsou zjištěny z Českého statistického úřadu (www.czso.cz) od roku 1997 do roku 2011.  

Výpočet výše daně z přidané hodnoty je proveden metodou shora, dle vzorce (2.4). 

K jednotlivým položkám spotřebního koše jsou přiřazeny základní nebo snížené sazby, které 

se v čase měnily, viz Příloha 6.  

Pro zjištění výše spotřební daně jsou výrobky ze spotřebního koše, podléhající této dani, 

vyjádřeny v množstevních jednotkách a vynásobeny příslušnou sazbou daně, viz Příloha 7. 

Daňové zatížení je zjišťováno pomocí upravené efektivní sazby daně z přidané hodnoty, 

která se vyjádří podílem přiznané daně a čistým příjmem, vypočteným z minimální, průměrné 

a trojnásobku průměrné hrubé mzdy. 

4.3.1. Daňové zatížení poplatníka s čistou mzdou vyjádřenou z minimální mzdy 

Daňové zatížení poplatníka je vyjádřeno pomocí upravené efektivní daňové sazby dle 

vzorce 2.3.  

Daňové zatížení čistého příjmu bylo nejvyšší za modré vlády v roce 1998, až 23,42 % 

bylo vydáno z čisté mzdy na dani z přidané hodnoty a spotřebních daních. Naopak nejnižší 

daňové zatížení bylo v letech 2005 až 2007, kdy byla v čele vlády ČSSD, daňové zatížení 

kleslo až na 9,26 % z čistého příjmu. Celkové průměrné zatížení za modrých vlád v období 

1997, 1998, 2008 až 2011, bylo ve výši 15,05 %. Celkové průměrné zatížení za červených 

vlád v období 1999 až 2006 činilo 13,36 %. 

Vývoj daňového zatížení poplatníka s čistou mzdou vyjádřenou z minimální mzdy je 

znázorněno v Graf 4.5. Červená legenda zastupuje levicové vlády, modrá legenda pravicové 

vlády a zelená legenda úřednické vlády. 

  

http://www.czso.cz/
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Graf 4.5 Daňové zatížení poplatníka s minimální mzdou na nepřímých daních 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

4.3.2. Daňové zatížení poplatníka s čistou mzdou vyjádřenou z průměrné hrubé mzdy 

Pro daňové zatížení poplatníka je použita upravená efektivní daňová sazba, vyjádřená 

pomocí vzorce 2.3.  

Nejvyšší daňové zatížení čistého příjmu bylo v období modré vlády v roce 1997 ve výši 

19,93 % z čistého příjmu. Nejnižší daňové zatížení bylo opět zaznamenáno v letech 2005 až 

2007 za červené vlády, ve výši 14,63 %, 13,84 %, 12,87 %. Průměrné zatížení poplatníka 

v období červené vlády je 15,40 % z čistého příjmu, u modré vlády je daňové zatížení vyšší, 

16,56 % z čistého příjmu. 

Vývoj daňového zatížení poplatníka pobírajícího průměrnou hrubou mzdu je znázorněno 

v Graf 4.6. Červená legenda zastupuje levicové vlády, modrá legenda pravicové vlády a 
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Graf 4.6 Daňové zatížení poplatníka s průměrnou mzdou na nepřímých daních 

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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levicové vlády, modrá legenda pravicové vlády a zelená legenda úřednické vlády. 
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Graf 4.7 Daňové zatížení poplatníka s trojnásobnou průměrnou mzdou na nepřímých daních 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

4.3.4. Shrnutí daňových zatížení poplatníka skrze nepřímé daně 

V předchozích podkapitolách bylo zjišťováno daňové zatížení poplatníka na čistou mzdu 
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levicová vláda z důvodu nutnosti harmonizovat českou DPH se Šestou směrnicí EU, jejíž 

splnění  bylo nutné pro vstup do Evropské unie. Od roku 2008, kdy je rozhodná modrá vláda, 

daňové zatížení opět roste. 

U poplatníka s trojnásobnou hrubou mzdou je zjištěna nejvyšší hodnota daňového 

zatížení od roku 2008, v období modré vlády. V letech 1997 a 1998 bylo u předchozích 

poplatníků nejvyšší daňové zatížení za celé období. U poplatníka s trojnásobnou hrubou 

mzdou tomu tak není, v roce 2008 byla zavedena proporcionální daňová sazba, v letech 1997 

a 1998 se pohyboval v progresivních pásmech zdanění. V období červených vlád bylo daňové 

zatížení poplatníka nízké, s výjimkou roku 2004, poté se ale začalo opět snižovat, až do roku 

2007. 

Závěrem lze říci, že daňové zatížení poplatníka s minimální, průměrnou hrubou a 

trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou klesalo v období levicových vlád a rostlo v období 

pravicových vlád.  

Shrnutí daňových zatížení jednotlivých poplatníků je zobrazeno v Graf 4.8. 

Graf 4.8 Shrnutí daňových zatížení jednotlivých poplatníků skrz nepřímé daně 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.4. Vyhodnocení dosažených výsledků 

V této subkapitole je provedena komparace daňové zatížení vybraných poplatníků a 

chování vlád ve sledovaném období. 

Výsledky daňového zatížení u daně z příjmů fyzických osob a nepřímých daní u 

poplatníka s minimální mzdou je znázorněn v Graf 4.9.  

Graf  4.9 Vývoj daňového zatížení poplatníka s minimální mzdou 

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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snižovalo se daňové zatížení nepřímých daní. V první polovině volebního období koaliční 

vlády ČSSD s KDU-ČSL a US-DEU vzniklo poplatníkovi daňové zatížení v oblasti přímých 
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také sleva na poplatníka, v těchto letech vznikl poplatníkovi daňový bonus. U nepřímých daní 

docházelo ke snížení daňového zatížení. V následujícím období se ve vládě vystřídala ODS 

společně s KDU-ČSL a SZ. Poplatníkovi se navýšil daňový bonus, ovšem na úkor nepřímých 

daní, které se zvyšovaly. V roce 2010 se podařilo Petru Nečasovi sestavit vládu s TOP 09 a 

VV, daňové zatížení u přímých daní se vyvíjelo v nastoleném klesajícím tempu, oproti tomu 

se zvyšovalo daňové zatížení nepřímých daní. 

Vzhledem k tomuto vývoji lze tvrdit, že se jednotlivé vlády chovají ideologicky. Modré 

vlády snižují zatížení přímých daní na úkor nepřímých a červené vlády naopak snižují zatížení 

nepřímých daní na úkor přímých. V průměru za jednotlivé modré vlády je vyjádřený daňový 

bonus vyšší než u červených vlád (modrá -7,72 %, červená -0,32 %), ačkoliv zde jsou závěry 

zkresleny abstrakcí od společného zdanění manželů v letech 2005 až 2007, naopak daňové 

zatížení nepřímých daní u modrých vlád je vyšší než u červených (modrá 15,05 %, červená 

13.36 %). 

Výsledky daňového zatížení u daně z příjmů fyzických osob a nepřímých daní u 

poplatníka s průměrnou hrubou mzdou je znázorněn v Graf 4.10. 

Graf 4.10 Vývoj daňového zatížení poplatníka s průměrnou hrubou mzdou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Před volbami v roce 1998 modrá vláda snížila daňové zatížení u přímých daní oproti 

předchozímu roku, volby však nakonec vyhrála ČSSD. ČSSD v období před následujícími 

volbami v roce 2002 sice daňové zatížení u přímých daní zvýšila, snížila jej však u nepřímých 

daní. Před volbami v roce 2006 se daňové zatížení u přímých daní snížilo vlivem vzniku slev 

na dani, ČSSD se zaměřila zejména na zdaňování subjektů s vysokými příjmy. Před volbami 
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v roce 2010 bylo modrou vládou sníženo daňové zatížení poplatníka u přímých daní až na 

5,68 % na úkor daní nepřímých. 

V prvním sledovaném období poplatníkovi klesalo daňové zatížení u přímých daní, toto 

snížení bylo kompenzováno vysokou úrovní zdanění prostřednictvím nepřímých daní. 

V období červené vlády daňové zatížení u přímých daní poplatníkovi roste, nepřímé daně se 

však snižují. Po volbách v roce 2002, které vyhrála ČSSD, opět vládla červená vláda. 

Poplatníkovi se v prvním období vlády zvyšovalo daňové zatížení z dosaženého hrubého 

příjmu, v druhé polovině však kleslo, důvodem je vznik slev na dani a daňového bonusu, 

kterého už poplatník pobírající průměrnou mzdu nedosáhl. U nepřímých daní docházelo ke 

snižování, výjimkou je rok 2004, ve kterém proběhla harmonizace daně z přidané hodnoty. 

V roce 2008 se změnila vláda, vznikla koalice složená z ODS, KDU-ČSL a SZ, ta zavedla 

proporcionální daňovou sazbu, dále navýšila sníženou sazbu DPH z 5 % na 9 %. Poplatníkovi 

kleslo daňové zatížení u přímých daní, které bylo vykompenzováno zvýšením zatížení u 

nepřímých daní. Podobný vývoj následoval v letech 2010 až 2011, za vlády pravicové koalice 

tvořené ODS, TOP 09 a VV. 

U poplatníka s průměrnou hrubou mzdou lze tvrdit, že se daňové zatížení přímých a 

nepřímých daní vyvíjelo podle toho, jaká vláda byla činná v daném volebním období pro dané 

období. Je splněna myšlenka pravice, která se snaží snižovat daňové zatížení u příjmů, a to 

kompenzuje zvyšováním zatížení u spotřeby, u levice platí opak. V průměru za jednotlivé 

modré vlády bylo daňové zatížení u daně z příjmů 6,75% a u nepřímých daní 16,56 %, u 

levicových vlád to bylo zatížení na přímých daních 8,58 %, u nepřímých 15,40 %. Z tohoto 

závěru lze tvrdit, že jednotlivé vlády jsou ideologické. 
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Výsledky daňového zatížení u daně z příjmů fyzických osob a nepřímých daní u 

poplatníka s trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou je znázorněn v Graf 4.11. 

Graf 4.11 Vývoj daňového zatížení poplatníka s trojnásobnou průměrnou hrubou mzdou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V období modré vlády, před volbami v roce 1998, bylo sníženo daňové zatížení přímých 

daní i u tohoto poplatníka, i když jen o 18 p. b. Před následujícími volbami v roce 2002 bylo 

zvýšeno daňové zatížení u přímých daní, ČSSD se zaměřila na zdaňování vysoko příjmové 

skupiny obyvatelstva. Před volbami v roce 2006 se opět zvýšilo daňové zatížení u přímých 

daní. Před posledními volbami v České republice bylo modrou vládou sníženo daňové 

zatížení u přímých daní až na 11,89 %, opět bylo toto snížení vykompenzováno zvýšením 

daňové zátěže u nepřímých daní. 

První sledovanou vládou je koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a ODA za které má poplatník 

nižší daňové zatížení přímých daní oproti následující levicové vládě. Daňové zatížení u 
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statků zatížených nepřímými daněmi neroste rovnoměrně s růstem disponibilního důchodů. 

V následném období vyhrála volby ČSSD a byla sestavena menšinová vláda, daňové zatížení 

se zvýšilo u daně z příjmů oproti předchozímu období a u nepřímých daní klesalo. U druhé 

levicové vlády ve sledovaném období se daňové zatížení poplatníka navýšilo na historicky 

nejvyšší hodnotu i v případě existence slev na dani. Tím je splněna idea levicových stran o 
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kromě roku 2004, následně opět klesalo. V roce 2006 vyhrála volby pravicová ODS, které se 

podařilo v roce 2007 sestavit koalici, probíhaly přípravy na zavedení proporcionální daně 

z příjmů a zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Od roku 2008 se 

poplatníkovi snižuje daňové zatížení u daně z příjmů na úkor nepřímých daní, které se 
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zvyšují. Snižující daňová zátěž u přímých daní a zvyšující u nepřímých daní je patrná i 

v období vlády koalice ODS, TOP 09 a VV. 

U poplatníka s trojnásobkem průměrné hrubé mzdy lze tvrdit, že se daňové zatížení 

přímých a nepřímých daní vyvíjelo podle toho, jaká vláda byla rozhodnou pro dané období. 

Platí, že v období pravice se snižovalo daňové zatížení u daně z příjmů, v průměru za modré 

vlády to bylo 14,47 % a výrazně rostlo v období levicových vlád, ty totiž zastávají myšlenku 

progresivního zdanění se systémem progresivních sazeb daně, v průměru za červené vlády 

činilo zatížení 18,41 %. Nepřímé daně jsou naopak snižovány levicovými vládami a 

zvyšovány pravicovými, což pro tohoto poplatníka platí. Daňové zatížení u nepřímých daní 

v průměru bylo u modrých vlád vyšší než u červených 16,83 % a 14,06 %. Ze zjištěných 

výsledků lze tvrdit, že jednotlivé vlády jsou ideologické. 

Ve sledovaném období proběhly čtvery volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu, ve 

dvou z nich zvítězily levicové strany, v dalších dvou zvítězily pravicové strany. Z výsledků je 

patrné, že každá vláda se v roce před volbami snažila o své znovuzvolení. Pravicové vlády 

snižovaly daňové zatížení u přímých daní a levicové vlády snižovaly daňové zatížení u 

spotřebních daní a prosazovaly vysoké zdanění vysoko příjmových skupin.  

Charakterizovat voliče, zda je racionální či neracionální je složité určit, protože volič je 

ovlivňován i jinými podněty, než je daňová politika jednotlivých vlád, například sociální 

postavení voliče, výše sociálních dávek, vzdělání, apod. V této práci je uvažováno, že pro 

voliče je rozhodujícím kritériem pouze daňová politika vlády, podle níž se přiklánějí doleva či 

doprava. Obecně platí, že nízko příjmová skupina a část středně příjmové skupiny voličů se 

přiklání k levici. Program levicových stran je jim bližší, zejména z hlediska jejich orientace na 

posílení sociálního státu. Oproti tomu část středně příjmové skupiny a vysoko příjmová 

skupina voličů preferuje spíše pravicový přístup, podporující myšlenku nízkých daní z příjmů. 

Tito voliči - poplatníci chtějí sami rozhodovat, jak se svým příjmem naloží. 

Voliči, kteří volili v roce 1998 levicovou vládu lze považovat za racionální (zvažující 

všechny dostupné informace), hodnotí i daňové zatížení u nepřímých daní, které není pro 

subjekt na první pohled viditelné, pokud by se voliči ohlíželi pouze na zatížení u přímých 

daní, zvolili by opět pravicovou vládu, během kterých toto zatížení klesá. 

Po čtyřech letech, v roce 2002 vláda zůstává levicová. Z toho lze usuzovat, že většina 

voličů - poplatníků byla pravděpodobně z nízko příjmových a části středně příjmových 

skupin. Pravděpodobně se rozhodovali na základě racionálního úsudku (z pohledu vývoje 

daňového zatížení).  
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Volby v roce 2006 vyhrála ODS, která ve svém předvolebním programu slibovala 

prosazování tzv. rovné daně, kterou mohl volič vnímat jako spravedlivou, to znamená, že 

hodnotil budoucí vládní opatření, a je tedy racionálním voličem. 

Zatím poslední volby v České republice proběhly v roce 2010, které vyhrála ČSSD, ale 

nebyla schopna sestavit vládu. Sestavením vlády byl proto pověřen Petr Nečas. Chování 

občana nelze jednoznačně určit z hlediska racionality, či iracionality, s ohledem na množství 

neekonomických vlivů, volič hledal alternativu ke stávajícím stranám jak levicového, tak 

pravicového zaměření, viz VV, TOP 09 a SPO (Správa práv občanů Zemanovci). 

Chování jednotlivých vlád je ve sledovaném období ideologické. Chování českého voliče 

nejsilněji vykazuje rysy racionality při rozhodování pouze a jen v oblasti daňové politiky. 

(Pro úplnost je nutné dodat, že racionalita voliče není skutečně determinována jen daňovou 

politikou, tj. je otázkou, zda český volič se chová skutečně racionálně.). V politicko-

ekonomickém cyklu je model s těmito vlastnostmi nazván Racionální ideologický model (viz 

kapitola 3.4.4.), ve kterém politické strany maximalizují různé cíle, a volič volí tu stranu, 

která mu nabízí přitažlivější politiku. 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce je analýza daňového zatížení vybraných typů poplatníků z 

pohledu stanovení, zda daňová politika realizovaná vládou České republiky v letech 1997 až 

2011 byla činěna v souladu s teorií politicko-ekonomického cyklu. Daňové zatížení 

poplatníka je zjišťováno pro zvolené tři typy poplatníků, a to z pohledu daně z příjmů 

fyzických osob, daně z přidané hodnoty a spotřebních daní.  

Diplomová práce obsahuje pět kapitol. V teoretické části, pod názvem Charakteristika 

daňové politiky v České republice, jsou charakterizovány české daně, způsoby výpočtu 

efektivní daňové sazby a popis postupu výpočtu analyzovaných daní.  

V třetí kapitole je popsána teorie politicko-ekonomického cyklu, kde je vymezena 

stabilizační politika a přístupy k ní, prostor je věnován politickému trhu, kde jsou mimo jiné 

popsány preference politických stran, jejich rozdělení na pravici, levici a střed, dělení voličů, 

politických stran a systémů politických stran v rámci politicko-ekonomického cyklu. 

V neposlední řadě jsou popsány modely politicko-ekonomického cyklu, a to Nordhausův 

model, Racionální oportunistický model, Hibbsův ideologický model a Racionální 

ideologický model. 

V praktické části je provedena analýza daňového zatížení vybraných typů poplatníků. 

V této kapitole jsou vymezeny jednotlivé vlády v období 1997 až 2011 a je určeno jejich 

rozhodné období pro zkoumané roky. Daňové zatížení u přímých daní je vypočteno 

z minimální, průměrné hrubé a trojnásobku průměrné hrubé mzdy. Daňové zatížení u 

nepřímých daní je vypočteno pomocí spotřebních košů sestavených pro vybrané poplatníky.  

Daňové zatížení poplatníků u daně z příjmů fyzických osob je vypočteno pomocí efektivní 

sazby daně. Z dosažených zjištění lze dovodit, že v oblasti daňové politiky jsou skutečně 

splněny ideje prosazované ve volebních programech politických stran, které ovlivňovaly 

v daných letech daňovou politiku. Je ověřeno, že vlády ODS se skutečně chovají (chovaly) 

pravicově a vlády ČSSD levicově. Důkazem je snižování daňového zatížení poplatníka u daně 

z příjmů fyzických osob ve všech zkoumaných vrstvách (obyvatele s minimální mzdou, 

s průměrnou hrubou mzdou, s trojnásobkem průměrné hrubé mzdy) za vlády ODS a 

zvyšování daňového zatížení poplatníků za vlády ČSSD.   
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Daňové zatížení poplatníků u nepřímých daní – daň z přidané hodnoty a spotřební daně je 

zjištěno ze spotřebních košů jednotlivých poplatníků. K položkám ve spotřebním koši jsou 

přiřazeny u daně z přidané hodnoty snížené a základní sazby a u spotřebních daní sazby 

odpovídající daným položkám, to vše v jednotlivých letech. Daňové zatížení bylo zjištěno 

pomocí upravené efektivní daňové sazby, vyjádřené jako poměr daňové povinnosti a čistého 

příjmu ze závislé činnosti. Po analýze výsledků bylo prokázáno, že jsou splněny podmínky 

k rozdělení vlád na pravicové a levicové. Jak vyplývá z práce, v období vlády tvořené ODS, 

se daňové zatížení zvyšovalo, za vlády tvořené ČSSD se daňové zatížení u nepřímých daní 

snižovalo. Ve zkoumaném období byla zjištěna nejnižší daňová zátěž za vlády ČSSD a 

nejvyšší daňová zátěž za vlády ODS. 

S ohledem na charakter výsledků daňového zatížení jednotlivých typu poplatníků u daně 

z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, lze považovat vlády za 

ideologické v oblasti daňové politiky, to znamená, že různé strany maximalizují různé cíle. 

S ohledem na výsledky voleb je z pohledu daňové politiky volič pokládán za racionálního, 

tedy volí tu stranu, která mu je ideově bližší. 

Z dosažených výsledků je zjištěno, že každá vláda, pravicová i levicová, v období před 

volbami manipuluje daňovou politikou tak, aby dosáhla svého znovuzvolení. U pravicových 

stran je daňové zatížení přímých daní každý rok před volbami nižší než za celé sledované 

období. U levicových stran je obdobný vývoj u nepřímých daní a také skutečně vysoké 

daňové zatížení u poplatníka pobírajícího trojnásobnou průměrnou hrubou mzdu.   

Teorii hospodářsko-politického cyklu a její případné projevy v hospodářské politice nelze 

hodnotit pouze z pohledu daňové politiky, na rozhodování voličů i chování vlád mají vliv i 

jiné další faktory. Například ve volbách v roce 2010 byl rozhodujícím faktorem vyjma boje 

s korupcí také stav veřejných financí a možné následky dlouhodobého a zvyšujícího se 

dluhového financování. 
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Seznam zkratek 

ČSSD Česká strana sociálně demokratická 

  DPFO daň z příjmů fyzických osob 

   DPH daň z přidané hodnoty 

   DPPO daň z příjmů právnických osob 

   

ETRNP 

upravená efektivní daňová sazba pro nepřímé 

daně 

  ETRPD efektivní daňová sazba pro pířmé daně 

  HDP hrubý domácí produkt 

   KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 

 ks přepočítací koeficient 

   KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 

  L cílový stav ekonomiky levice 

   ODA Občanská demokratická unie 

   ODS Občanská demokratická strana 

   OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

  OSN Statistika národních účtů 

   P  cílový stav ekonomiky pravice 

   PC Phillipsova křivka 

   s sazba daně 

    SP 

SPO 

sociální pojištění 

Správa práv občanů-Zemanovci 

    SZ Strana zelených 

    

TN 

daňová povinnost z titulu existence nepřímých 

daní 

  TOP09 Tradice Odpovědnost Prosperita 09 

  TP daňová povinnost z titulu existence osobních daní 

  US-DEU Unie svobody - Demokratická unie 

  V  termín voleb 

    VV Věci veřejné 

    YGW hrubý příjem 

    YNW čistý příjem 

    ZP zdravotní pojištění 

   ZTP-P zvlášť tělesně postižený/ s průvodcem 

  ZVČ vávislá činnost 

    πL míra inflace levice 

   πP míra inflace pravice 
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