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V ekonomice existují další odvody daňového charakteru, které buď nesplňují 
některé atributy vymezení daně, či jsou na pomezí daně a poplatku. Mezi nej-
známější patří clo a příspěvky sociálního pojištění. Hranice mezi daní „de iure“ 
a daní „de facto“ je mnohdy tenká a záleží na úhlu pohledu, co lze považovat za 
daň, odvod daňového charakteru či co už daní není.

1.2	Historie	daní
Vznik  daní  je  spjat  se  vznikem  organizovaných  států,  se  vznikem  peněžního 
hospodářství. Historie daní je z tohoto důvodu velmi bohatá a lze ji vystopovat 
v základních historických literárních spisech3).

V otrokářské společnosti  jsou  příjmy  panovníkovy  pokladny,  které  mají 
charakter daní, pouze příležitostným zdrojem. Daním je v ekonomice přiřazena 
pouze druhořadá role a jsou většinou vybírány v naturální podobě. Hlavním pří-
jmem rozpočtů jsou válečné kořisti a jiné nedaňové příjmy. Toto je dáno i tím, že 
antický stát nepotřebuje ke svému fungování příliš mnoho financí, mnoho funkcí 
je např. čestných (senátorství, vojenská služba, funkce ve správě). Hlavní výda-
jové položky státního finančního hospodářství jsou zaměřeny na vojsko, veřejné 
stavby a správu. Všechny tyto státní výdaje byly hrazeny z královského jmění 
nebo z jejich pronájmu (stavby) či používání (vodovody, mosty, cesty, kanaliza-
ce). K těmto příjmům později přibývají výnosy z tributů (což jsou jednorázové 
dávky z pozemků nebo z hlavy) a cla. Účetnictví státní pokladny je rozčleněno 
na jednotlivé časové úseky, co bylo vybráno, je bezprostředně spotřebováno.

Ve starém Egyptě jsou předchůdkyně daní výhradně naturální povahy a jsou 
sestaveny z odvodů části výtěžků z půdy nebo živnostenských výrobků a odvo-
zují se z absolutního vlastnického práva panovníka. Přechod k peněžnímu styku 
je vyžádán potřebou určit hodnotovou relaci naturálií.

Ve starém Řecku mají daně dobrovolný charakter a jejich placení je formou 
občanské  uvědomělosti.  Pokud  se  vyskytly  jiné  příjmy  daňového  charakteru 
(z prodejů,  ze cla), byly propachtovány, což mělo  tu výhodu, že  se  stát mohl 
spolehnout na určitou, obyčejně pachtýřem předem zaplacenou sumu. V průbě-
hu dalšího vývoje antického hospodářství začíná na významnosti nabývat tribut, 
který byl později přeměněn v pozemkovou daň (ta se již vybírala většinou ka-
ždoročně a dosahovala až 20 % výnosu z pozemků). Dalšími odvody byly také 
poplatky z držení dobytka, poplatky domovní, poplatky za možnost mít otroka 
či za jeho propuštění, poplatek při narození syna.

Antický Řím měl k dispozici k hospodaření kromě válečné kořisti i vlastnické 
právo na veškerý majetek obyvatel podrobených zemí. Někdy byl dosavadnímu 

3 I Bible se o daních na mnoha místech zmiňuje. Ježíš se narodil v Betlémě i z toho důvodu, že 
Josef s Marií putovali „…aby všechen lid byl spočten…“ (pro přehled o počtu potenciálních 
poplatníků daně). A jeden z apoštolů – svatý Matouš – byl původním povoláním výběrčí daní.
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vlastníku ponechán majetek  v  držbě  proti  odvádění  naturálních  dávek,  někdy 
byla dobytá země přímo okupována a zařazena mezi státní domény, které byly 
přidělovány  římským  občanům.  V  případě  nedostatečnosti  těchto  příjmů  byl 
jednorázově zaveden tribut, který byl povinný pro obyvatele dobytých území, 
u římských občanů byl však někdy považován za půjčku a vracel se.

Potřeby  feudálního státu,  zvláště  peněžního  charakteru,  jsou  rovněž malé 
a týkají se především panovnického dvora. Proto i ve feudalismu mají odvody 
daňového charakteru podpůrnou  roli v  rámci příjmů  rozpočtů. Vybírají  se  ze-
jména v případě válečných tažení a na financování obrany území formou tributů 
či organizováním sbírek. S dalším vývojem vznikají nové druhy daní, začínají 
mít peněžní charakter a přestávají být pouze nahodilým odvodem. Vzniká však 
řada výjimek v placení daní, dle učení o „trojím lidu“ v mnoha státech existuje 
daňové osvobození církve a šlechty. Rovněž se vznikem feudálních měst vzni-
ká tzv. mocenský dualismus, kdy výnos „nepřímých“ daní připadá panovníkovi 
a výnos plynoucí z „přímých“ daní náleží šlechtě a jeho výše je předmětem jed-
nání stavovských sněmů.

Mezi prvé „daně“ je možno zařadit následující čtyři druhy odvodů:
�� Domény jsou odvody z výnosů z panovníkova majetku, tj. z hospodaření na 
jeho zemědělských a lesních pozemcích, a mají v naprosté většině případů 
naturální povahu.

�� Regály představují poplatky za propůjčení práv, které patří výlučně panovní-
kovi. Jedná se zejména o právo těžby, lovu nebo vaření piva, později k nim 
přibývá právo razit mince a na základě těchto práv vzniká regál horní, regál 
solní, regál celní (ten v mnohých státech představuje až čtvrtinu celkových 
příjmů, přičemž kromě dovozního cla se vybírá i clo vývozní nebo průvozní) 
a  regál mincovní. Uplatňován  je  rovněž  regál  soudní a do státní pokladny 
proudí i příjmy z poplatků za soudní úkony.

Ve 12. století k těmto odvodům přibývají:
�� Kontribuce, které  jsou předchůdkyněmi přímých daní. Vybírají  se z hlavy, 
z majetku i z výnosů. Většinou jsou rovněž odvody mimořádnými, což od-
povídá nerovnoměrnému vývoji státních potřeb a malému rozšíření zbožně 
peněžních vztahů. Zvláštností  je způsob vybírání kontribucí, který  je zalo-
žen na repartiční metodě, která znamená, že potřebný výnos daně je nejprve 
schválen panovníkem nebo stavovským sněmem, poté  je plánovaný výnos 
rozdělen  na  jednotlivá města,  léna  či  feudální  panství,  které  opět  svůj  díl 
rozdělují na jednotlivé skupiny poplatníků (např. cechy) nebo přímo na jed-
notlivé obyvatele. Tímto způsobem má být dosaženo plánovaného výnosu 
kontribucí.

�� Akcízy4) představují  první  formu  nepřímých  daní,  jsou modernější  formou 
regálů. Tržní regál, který znamenal královské oprávnění zakládat tržní mís-
ta,  tak vyúsťuje do poplatku ze zboží prodávaného buď na tržišti, nebo na 

4  Nutno  upozornit  na  dvojí  význam  pojmu  „akcíz“.  V  této  části  je  tento  termín  použit 
v historickém kontextu (jako předchůdce nepřímých daní), v současné terminologii se akcízem 
označují specifické spotřební daně.
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cestách k němu. Akcízy mají v podstatě dvě podoby. Akcíz jako daň z oběhu 
zboží vystupuje ve funkci spotřební daně a postihuje jednotlivé druhy komo-
dit v oběhu a jeho výše se řídí množstvím nebo stanovenou užitnou hodnotou 
(tj. spotřební daně z nápojů, dobytka, sukna, soli, vlny, mýdla, vína, piva, sví-
ček apod.), podstatou akcízu ve formě obchodové daně je zaplacení poplatku 
z právního převodu zboží podle jeho ceny a při vícenásobném prodeji může 
být jedno zboží dani podrobeno opakovaně.

V období feudalismu rovněž vzniká profese daňového pachtýře, který získá-
vá za úplatu licenci na výběr daní od panovníka. Ta se může vztahovat buď na 
jednu daň (daňový pacht) nebo na právo výběru všech daní (generální pacht). 
Jelikož v mnoha státech je stanoveno, že jediným příjmem daňového pachtýře je 
právě příjem odvozený z velikostí výběru daní, je zřejmé, že majitel licence se 
snažil omezovat „daňové nedoplatky a úniky“.

V  pozdním  feudalismu  vznikají  seznamy  nemovitostí,  tzv.  katastry,  které 
jsou podkladem pro základ majetkových daní. Do popředí (zejména po třicetile-
té válce) vystupují akcízy, které drastickým způsobem zvyšují daňové odvody. 
Vzniká „akcízové hnutí“, které si klade za cíl odstranění všech ostatních daní 
kromě akcízů. „Akcízová kontroverze“ je termín, kterým se označuje velká po-
lemika mezi  zastánci  akcízů  jako  jediné daně  a  stoupenců daňových  systémů 
založených na více daních. Ti argumentují především velkou základnou akcízů 
a neúnosným zdaněním základních potřeb obyvatel.

Zásadou  éry  liberalismu (nástupu kapitalismu)  je  snaha  minimalizovat 
zásahy  státu do ekonomiky  (což by odpovídalo nízkému daňovému zatížení), 
ale  v  tomto  období  současně  prudce  vzrůstá  úloha  státu  (ten  potřebuje  na  fi-
nancování  zvětšujícího  se  počtu  oblastí,  do  kterých  zasahuje,  více  finančních 
prostředků), takže paradoxně se daňové zatížení obyvatel zvyšuje. Dominující 
státy provádějí rozsáhlé koloniální výboje, státy se rovněž angažují v oblastech 
typu školství či zdravotnictví. Daně již mají charakter pravidelných plateb, jsou 
povinné pro všechny ekonomické subjekty, jsou všeobecné a tvoří hlavní zdroj 
příjmů  státních  rozpočtů. Z kontribucí  a  akcízů vznikají  prvé ucelené daňové 
soustavy přímých a nepřímých daní  a u přímých daní  se vymezují  jejich dva 
základní typy: výnosové daně (stanoveny na základě výsledků výroby a mnoh-
dy jen podle vnějších znaků) a důchodové daně (stanoveny na základě příjmů 
a platební schopnosti).

Následující  vývoj  je  možno  rozdělit  dle  teritoriálního  uspořádání  na  dva 
 směry:
�� V anglosaské oblasti začíná být kladen důraz na důchodové daně, v samot-
né Anglii vzniká první důchodová daň v roce 1799, jejíž výše je stanovena 
i podle počtu dětí, druhu povolání poplatníka a rodinného stavu poplatníka. 
I nadále však zůstávají rozhodujícím výnosem státního rozpočtu cla a akcízy 
(např. v roce 1880, resp. v roce 1905 tvoří výnos z nepřímých daní 87 %, 
resp. 70 % celkových výnosů).

�� Na kontinentu, ve Francii, Německu či Rakousko -Uhersku, jsou nadále využí-
vány především obchodové daně (ty jsou vyměřeny na základě  obchodového 
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listu a  týkají se  i dědictví), výnosové daně (ty  jsou stanoveny podle počtu 
zaměstnanců nebo např. i podle počtu oken apod.), akcízy a clo.

I v tomto období přelomu 19. a 20. století narůstá trend zvyšování sektoru 
státního hospodářství, kdy stát zcela přebírá funkci garanta zabezpečení mini-
mální úrovně vzdělanosti, ochrany zdraví a zabezpečuje přerozdělovací procesy. 
Výnosy daní jsou používány i pro dosažení cílů sociální politiky. Důležitým fe-
noménem pro další vývoj daní je vznik početného stavu dělnictva. To samozřej-
mě žádá velkou progresivnost daní a na základě těchto tendencí je rozpoutána 
velká polemika o poměru přímých a nepřímých daní v daňových výnosech. Ve 
většině států stoupá podíl přímých daní (s výjimkou Německa), spotřební daně 
již nejsou vybírány u nezbytných zboží, ale většinou pouze u lihu, cigaret, petro-
leje, cukru, čaje a kakaa. V tomto období je rovněž poprvé ve větší míře nastolen 
problém daňových úniků, mnozí teoretikové upozorňují, že zatímco zaměstnan-
cům jsou daně vybírány přímo ze mzdy (což omezuje možnost daňových úniků), 
firmy se zdaňují na základě daňového přiznání, které v případě nekvalitní kont-
roly umožňuje zakrývat nebo falšovat výsledky hospodaření.

Ve většině vyspělých států probíhají rozsáhlé daňové reformy, které mají za 
následek především tyto změny:
�� Daňový  výnos  je  určován  podle  skutečného  stavu,  nikoliv  podle  vnějších 
znaků (počtu oken, výměry pozemku).

�� Běžnými dokumenty, na jejichž základě se vybírá daň, se stávají daňová při-
znání.

�� Cla jsou již většinou uvalena pouze na dovoz.
�� Standardně je již uplatňována progresivní sazba daně.

V průběhu 20. století dochází k dalšímu růstu daňového zatížení obyvatel 
(zvyšování daňové kvóty), která dosahuje ve vyspělých státech hranice 30 % hru-
bého  domácího  produktu. Ve  většině  států  je  toto  zvýšení  způsobeno  snahou 
získat finanční prostředky na obnovu ekonomiky po první světové válce, nástu-
pem hospodářské krize a přípravou na další světovou válku. Přímé daně už jsou 
stanoveny jako osobní či firemní důchodové daně.

Ve 40. až 60. letech minulého století je pod vlivem učení Johna M. Keynese 
kladen důraz na stabilizační funkci daní a vytváření efektivní poptávky v eko-
nomice. V rozvinutých zemích roste daňové zatížení, v některých státech jsou 
nejvyšší mezní progresivní sazby až 90 % (USA, severní Evropa) a celková da-
ňová kvóta v nich je vyšší než 50 % hrubého domácího produktu. Začíná nástup 
daně z přidané hodnoty jako kvalitativně nového způsobu nepřímého zdanění. 
V 70. až 90. letech minulého století se začíná v tržních ekonomikách prosazo-
vat politika stimulace nabídky, která se projevuje ve snižování daní, daňového 
břemene a mezních sazeb daně (známá Lafferova křivka). Projevuje se tendence 
zvyšování podílu nepřímých daní na celkových daňových výnosech. Ve státech 
tehdejšího Evropského hospodářského společenství jsou realizovány a poté pro-
hlubovány koordinační a harmonizační procesy v daňové oblasti.

Ve 21. století pokračuje diskuze o poměru přímých a nepřímých daní na cel-
kových daňových výnosech, převažuje však trend zvyšování podílu nepřímých 
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daní. Prohlubování nadnárodní  spolupráce v daňové oblasti má za  cíl  (kromě 
usnadňování mezinárodního obchodu a pohybu kapitálu) omezování daňových 
úniků.

Praktický příklad 2 Daně na území současné České republiky

V českých zemích je prvá zmínka o celním regálu v 10. století, kdy tento 
odvod vybírá kníže Václav. Odvody daňového charakteru jsou dobrovolný-
mi naturálními platbami svobodných občanů a obyvatelů královských měst, 
teprve Boleslav I. zavádí „daň míru“ jako povinnou daň. Ve 12. století exis-
tují již prvé majetkové daně (z obdělávaných pozemků a městských domů) 
i výnosové daně (ty jsou stanoveny na základě vnějších znaků, např. počtu 
tovaryšů). V 16. století za panování posledních Jagellonců je vývoj berní 
soustavy určován jednak zvýšenou potřebou státu, kterému se otvírá širší 
pole působnosti a rostou nové povinnosti, jednak vyššími nároky, jenž na fi-
nanční sílu obyvatelstva kladou zadlužení panovníci. V roce 1522 existova-
ly už tři přímé daně: majetková, z hlavy a z příjmu, dvě nepřímé daně (akcíz 
z piva, akcíz z vína) a cla. Na přelomu 16. a 17. stol. je zavedena domovní 
daň a tzv. třicátý, tj. odvod třicetiny výnosů ze všeho, co se v zemi prodá. 
Zvláštní daň z hlavy platí židé za „…užívání země a pomoc, kterou jim po-
skytla“ a tato daň je mnohdy dvojnásobná v porovnání s ostatními obyvateli.
Třicetiletá válka znamenala jednak rozvrat hospodářství a mnohdy nepo-
stižitelnost neplacení daní, jednak zvýšené finanční nároky a zavádění dal-
ších daní. Kromě cel existují nepřímé daně na nápoje (přibývá „pálené“), 
ryby a dobytek všeho druhu, přičemž tato daň již není ze všech prodejů 
dobytka, ale jen ze zvířat určených na porážku, jedná se vlastně o daň 
z masa. Vesměs se tedy nepřímé daně týkají předmětů, u nichž lze daň 
snadno vybírat a kontrolovat. Důležitost tohoto systému nepřímých daní 
spočívá v tom, že se stal trvalým a zároveň základem, k němuž během času 
byly připojovány další daně a jim podobné dávky. S domovní daní tak tvořily 
dva nejdůležitější pilíře české berní soustavy. Zvyšování daňového zatížení 
obyvatelstva mělo své maximum v roce 1625 (byl vydán „patent o hotovosti 
zemské“, v podstatě další kontribuce), kdy dosáhlo dvojnásobku výše nej-
větších daní předbělohorských, v následném období berně zvolna klesaly.
V prvé polovině 18. stol. mají země spojené pod vládou Habsburků odlišné 
daňové právo i vlastní daňové soustavy. Teprve doba osvícenského abso-
lutismu Marie Terezie a Josefa II. se pokouší o odstranění těchto růzností 
a nerovnoměrností. V období tereziánských reforem dochází k sestavování 
prvních seznamů katastrů, seznamy z roku 1748 popisují veškerou půdu 
poddanskou (později i rustikální), dělí ji podle jakosti a rozlohy a podrobují 
pozemkové dani kromě půdy také chmelařství, plavení dříví a chov dobyt-
ka). Josef II. také odnímá právo neplatit daň šlechtě a církvi. Počátkem 19. 
stol. jsou provedeny některé změny daně třídní (1803), vzniká daň výdělko-
vá (1812), je provedena reforma daně pozemkové vyúsťující ve zřízení vše-
obecného stavebního katastru (1817) a je zavedena daň domovní (1820). 
S daní třídní je spojena daň osobní, která je koncipována jako daň z hlavy 
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ukládaná každému, jakmile dosáhl 17 let. V roce 1848 bylo zřízeno minis-
terstvo financí a o rok později byla provedena patenty další reforma daní. 
Pod vedením významného národohospodáře Böhm ‑Bawerka byla provede-
na poslední úprava daňového systému v monarchii v roce 1896.

Přechod do poměrů samostatné Československé republiky v roce 1918 
nebyl snadný zejména v oblasti správy daní. Válka ochromila činnost fi-
nančních úřadů, značný počet úředníků konal vojenskou službu a zbylý per-
sonál se zabýval především zásobovací agendou. Nový stát zřídil nejprve 
jako ústřední finanční úřad Ministerstvo financí ČSR (1918). Již od prvých 
počátků první republiky bylo rovněž usilováno o sjednocení daňového sys-
tému celé země, neboť na Slovensku a Podkarpatské Rusi existoval odlišný 
systém daní (právní dualismus).

Pečlivě a dlouze připravovaná daňová reforma proběhla v roce 1927.
Po této zásadní reformě daňovou soustavu Československa k 1. 1. 1928 
tvořily:
�� daň důchodová, předmětem progresivního zdanění byly všechny příjmy 

fyzické osoby, respektive celé její domácnosti, pokud přesáhly tzv. da-
něprosté minimum,

�� všeobecná daň výdělková postihující čistý výnos individuálního podniku,
�� zvláštní daň výdělková pro právnické osoby,
�� pozemková daň,
�� domovní daň,
�� daň rentová, kterou platily osoby mající příjmy z majetkových předmětů 

nebo práv, které nebyly postiženy daní pozemkovou, domovní, výdělko-
vou nebo daní z vyššího služného,

�� daň z tantiém,
�� daň z vyššího služného převyšujícího stanovenou roční hranici,
�� daň z obohacení zahrnující daň dědickou a darovací,
�� daň z obratu,
�� přepychová daň, které podléhaly fíky, datle, pistácie, banány, ananasy, 

olivy, vinné hrozny, lanýže a vyjmenované druhy salámů a sýrů, luxusní 
obuv, kožešiny, luxusní kosmetika a předměty z platiny, zlata a stříbra,

�� spotřební daně nápojové uvalené jednak na nápoje obsahující alkohol, 
jednak na minerální vody,

�� spotřební daň na jiné potraviny, např. cukr, maso a droždí, a
�� spotřební daně na minerální oleje, uhlí a motorová vozidla. Kromě těch-

to daní ještě existoval státní finanční monopol na tabák, sůl, umělá sla-
didla a výbušné látky a v jejich ceně byl zahrnutý akcíz formou příplatku 
k ceně monopolních předmětů.

Po zlomovém roce 1927 byl systém daní pouze doplňován, ohrožení 
Německem vedlo k zavedení branného příspěvku (1934), mimořádné dani 
z dividend a některých cenných papírů pevně zúročitelných (1936), příspěv-
ku na obranu státu a mimořádné dani ze zisku (1937).

Obsazením Československa byl přerušen i samostatný vývoj českoslo-
venského berního práva, nicméně v oblasti daní nedoznalo období druhé 
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světové války zásadnějších změn, upravovány byly pouze přirážky k jednot-
livým daním a byla zrušena přepychová daň.

Jedinou podstatnou úpravou daňového práva po II. světové válce bylo 
v roce 1946 vydání zákona o dávce z majetku, tzv. milionářské dávky, k od-
stranění škod způsobených válkou. K zásadní reformě daňové soustavy 
došlo až po únoru 1948, kdy byla zavedena zemědělská daň a místo daně 
z obratu a všech spotřebních daní všeobecná daň. U daně z příjmů byly 
méně zatíženy příjmy z pracovního poměru než příjmy kapitálové.

Odrazem nové politické situace bylo provedení daňové reformy účin-
né od 1. 1. 1954. Daňový systém se rozdělil na dvě větve: daně placené 
podnikovou sférou a daně a poplatky placené obyvatelstvem. Pro zdanění 
podniků byla příznačná jejich primární předurčenost k zabezpečení dosta-
tečných rozpočtových příjmů. Daňové zatížení pak bylo neúměrně vysoké. 
Konstrukce podnikových daní byla determinována cenovou politikou, sazby 
daně ze zisku byly diferencovány podle jednotlivých odvětví, druhů vlast-
nictví apod. Pro systém přímého zdanění obyvatelstva byl charakteristický 
malý podíl v celkových rozpočtových příjmech. Dominantní úlohu zde měla 
daň ze mzdy. Míra zdanění byla diferencována podle druhu příjmu, sociál-
ních hledisek (pohlaví, věku, odbojářské činnosti) a daň neúměrně zatěžo-
vala (prakticky znemožňovala) soukromé podnikání.

Přes několik důležitých novel daňových zákonů zůstala daňová soustava 
prakticky neměnná do roku 1990 a sestávala se z:
�� systému odvodů do státního rozpočtu, kterým podléhaly státní podni-

ky, podniky zahraničního obchodu, akciové společnosti a státní peněžní 
ústavy,

�� důchodové daně, kterou odváděly podniky, jejichž zakladatelem byly ná-
rodní výbory, družstva a zájmová sdružení občanů,

�� zemědělské daně, která zahrnovala daň z pozemků, daň z objemu mezd 
a daň ze zisku placenou uživateli pozemků,

�� daně z obratu, jejímž základem byla prodejní cena,
�� daně ze mzdy, kterou odváděli občané ze svých mezd a platů a jejíž saz-

by byly klouzavě progresivní a odstupňované podle vyživovaných osob,
�� daně z příjmů z literární a umělecké činnosti,
�� daně z příjmů obyvatelstva, uvalené na provozování různých soukro-

mých podnikatelských činností ve výši od 15 % do 55 %, a
�� domovní daně.

Po listopadu 1989 bylo rozhodnuto stávající soustavu daní nereformovat, ale 
vytvořit s účinností od 1. 1. 1993 daňovou soustavu zcela novou. V přechodném 
období 1990–1992 došlo ke sjed nocení daně z obratu do čtyřech sazeb (před-
tím existovalo kolem 1000 různých položek daně z obratu od −291 do +83 % 
z  obchodní  ceny,  záporné  sazby  představovaly  dotace,  které  v  socialistickém 
hospodářství hrály významnou roli při přerozdělovací funkci státního rozpočtu). 
Důvodem k redukci sazeb byla i perspektiva přechodu na daň z při dané hodnoty. 
Daňová soustava vytvořená v roce 1993 je základem pro současný (2015) da-
ňový systém České republiky.

Daňová 
soustava ČR
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1.3	 Úloha	daní	v	ekonomice
Úloha daní v ekonomice je v nejužším pohledu zřejmá a spočívá v zajištění pří-
jmů do veřejných rozpočtů (rozpočtová politika) a k umožnění provádění zamýš-
lené fiskální politiky. Pokud bude existovat jakýkoliv stát, bude potřebovat ke 
svému fungování určité finanční prostředky.

Rozpočtová politika je definována jako soubor nástrojů, kterými se zabezpe-
čuje finanční stránka hospodaření státu. V tomto užším pojetí se omezuje na ana-
lýzu bilancí veřejných rozpočtů, zvláště státního rozpočtu. Naproti tomu fiskální 
politika představuje širší pojem, který kromě rozpočtových cílů sleduje i dosaže-
ní potřebných hodnot makroekonomických agregátů. Jak fiskální, tak rozpočto-
vá politika působí bezprostředně na veřejné finance. Ty vznikly v průběhu času 
zejména vlivem nemož nosti nalézt u některých aktivit hranici mezi individuální 
a ko lektivní činností, tj. i mezi individuálním a kolektivním vlast nictvím.

Daně by tedy především měly v ekonomice napomáhat veřejným financím 
plnit tři funkce:
�� funkci alokační,
�� funkci (re)distribuční a
�� funkci stabilizační.

Alokační funkce  daní  řeší problematiku  investování  (umísťování) vládních 
výdajů a optimálního  rozdělení mezi veřejnou a  soukromou spotřebou. Vláda 
sice potřebuje k naplnění svých cílů disponovat určitými prostředky a zasahovat 
do ekonomiky (existence veřejných a záslužných statků, externalit, nedokonalé 
konkurence, asymetrických informací a potřeba sociální politiky), ale příliš roz-
sáhlý veřejný sektor by vedl k pravomoci disponovat i s těmi prostředky, které je 
možno efektivněji a s menšími náklady zajišťovat prostřednictvím trhu.

Prostřednictvím  daní  a  transferových  plateb  vláda  ovlivňuje  (re)distribuci 
důchodů. V ekonomice bez existence vlády by vlastnictví zdrojů, dovedností, 
zručností a určitých dispozic vedlo k nezvratnému rozdělení bohatství a důcho-
dů,  které  by mělo  za  následek drastické  zvýšení  rozdílů mezi  obyvatelstvem, 
celková úroveň blahobytu by byla nízká. Vláda odnímáním části důchodů po-
platníků a poskytováním transferových plateb modifikuje prvotní distribuci.

Stabilizační funkce  veřejných  financí  znamená  zmírňování  cyklických  vý-
kyvů v ekonomice v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti, cenové stability 
a ekonomického růstu. V případě nedostatečné výše efektivní agregátní poptáv-
ky by vláda měla do ekonomiky zasahovat a to zejména prostřednictvím změn 
daní a vládních výdajů. Na tuto funkci však existují v ekonomické teorii značné 
kontroverze.

Plnění alokační a (re)distribuční úlohy daní není závislé na změnách v po-
měru příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, za optimální se považuje vyrovnaný 
rozpočet. Využití  stabilizační  funkce naopak předpokládá v  závislosti  na hos-
podářském cyklu sestavení přebytkového, vyrovnaného či deficitního rozpočtu.

Rozpočtová 
politika

Fiskální 
politika

Alokační 
funkce

Stabilizační 
funkce

Redistribuční 
funkce
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Daňovou politiku lze charakterizovat jako praktické využívání daňových ná-
strojů k ovlivňování ekonomických a sociálních procesů ve společnosti. Daně 
patří do skupiny nepřímých nástrojů hospodářské politiky, jsou prostředkem pře-
rozdělování nově vytvořeného produktu.

Nejpoužívanější třídění nástrojů daňové politiky je dle kritéria samostatnosti 
(autonomnosti) jejich působení na ekonomiku na:
�� vestavěné (automatické) stabilizátory a
�� diskreční opatření.

Typickým automatickým stabilizátorem ekonomiky je progresivní daň z pří-
jmů. V  obdobích  konjunktury  poplatníci  díky  zvýšeným  příjmům  platí  vyšší 
efektivní sazbu daně. Důsledkem nižšího relativního růstu disponibilního důcho-
du je skutečnost, že agregátní poptávka soukromého sektoru neroste úměrně růs-
tu ekonomického produktu, ale menším tempem. Podobně působí i různé formy 
podpor poskytovaných vládou.

Diskreční daňová opatření představují záměrné změny v daňovém systému 
realizované na bázi vládních rozhodnutí. Jsou nezávislé na hospodářských cyk-
lech, jejich negativem je informační a realizační zpoždění.

Každá státní autorita, která chce vybírat daně či jiné odvody daňového cha-
rakteru, má prakticky neomezené možnosti, z jakých příčin a za jakých podmínek 
může tyto odvody realizovat. Už samotná existence osob s jejich příjmy, spotře-
bou a majetkem zakládá možnost stanovení předmětu daně, daňového základu 
a daňových sazeb.

Při  shromažďování  potřebných  finančních  prostředků může vláda vybírat 
daně či odvody daňového charakteru v různých částech koloběhu finančních 
toků. Míst, kde mohou být daně a odvody daňového charakteru realizovány, je 
celá řada, jak ukazuje obrázek 1.

Ve schématu finanční prostředky proudí ve směru šipek, zatímco zboží a služ-
by se pohybují v protisměru. Body 1-15 znázorňují místa potenciálního zdanění. 
V koloběhu vystupují subjekty dvojího druhu: domácnosti a firmy a vyskytují se 
zde tři trhy: trh zboží, trh výrobních faktorů a trh kapitálu.

Vestavěné 
stabilizátory

Změny 
zákonů


