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Vládní hra na reformu 
a politický cyklus

ŘÍJNOVÝ GRAF CEPU
Daňová konkurence ve střední Evropě

základní sazba daně z příjmu právnických osob (2003)

Vládní balíček úsporných

opatření ve veřejných finan-

cích, který vláda nadneseně

nazývá „reformou veřejných fi-

nancí“ je přímo učebnicovou

ukázkou tzv. politického cyklu

v naší zemi. Politický cyklus je

jedním z negativních rysů de-

mokracie.

Zhruba poslední rok před

volbami vládní koalice štědře

rozhazuje veřejné peníze a sli-

buje je rozhazovat i po vol-

bách, když je vyhraje. Touto lí-

bivou politikou získává hlasy

a zároveň přivádí veřejné fi-

nance na pokraj bankrotu.

Když je po vyhraných volbách,

vláda přichází s „odvážnou re-

formou“, která je ve skutečnos-

ti balíkem úsporných opatření.

Musí dát veřejné finance ales-

poň trochu do pořádku, aby je

mohla rok před dalšími volba-

mi opět drancovat k nasbírání

volebních hlasů.

Musí postupovat rychle, aby

stihla nepopulární opatření

prosadit v první polovině vo-

lebního období. V jeho druhé

polovině už totiž musí obča-

nům opasky povolit - vždy�

volby jsou za dveřmi! A pokud

je snad vládní koalice prohraje,

a� si se schodky veřejných roz-

počtů láme hlavu příští vláda.

Po nás potopa. Tento politický

cyklus lze pozorovat v mnoha

zemích, a naše vládní koalice

se jej rychle naučila. Můžeme

uzavírat sázky, kam až nám na-

roste schodek veřejných finan-

cí v roce 2006.

Robert Holman
profesor VŠE a poradce prezidenta ČR

miku tuhé regulaci, bylo po zá-

zraku.

Nejrychleji rostoucími eko-

nomikami na evropském konti-

nentě jsou dnes země s nízký-

mi daněmi jako Irsko nebo

Estonsko. Chce-li Česká repub-

lika dohánět a nebýt předháně-

na, je razantní snížení daní nut-

ností, o které dnes mezi našimi

ekonomy snad už nikdo nepo-

chybuje. Proč vláda neposlou-

chá rady ekonomů a místo to-

ho se snaží daně zvyšovat?

Nejspíše proto, že je teprve rok

a půl po volbách.

Ale cožpak si naši politikové

neuvědomují, než nejjistější

cestou k volebnímu vítězství je

silný hospodářský růst, od kte-

rého se vše ostatní odvíjí, včet-

ně snížení nezaměstnanosti

a ozdravění veřejných financí?

Místo toho se utěšují optimis-

tickými prognózami o brzkém

urychlení růstu, které se opa-

kovaně nenaplňují. Marně hle-

dáme vysvětlení v slabé kon-

junktuře západních trhů. Země

se zdravým hospodářským růs-

tem žádná slabá zahraniční

Potřebujeme 
daňovou reformu

To, co potřebujeme, není hra

na reformu, ale skutečná refor-

ma - hluboké změny jednotli-

vých systémů veřejných financí

a veřejného sektoru a hlubší

deregulace naší ekonomiky.

V první řadě potřebuje refor-

mu naše daňová soustava.

Bude-li relativně méně vyspělá

(v porovnání se západní

Evropou) česká ekonomika na-

dále zatížena tak vysokým zda-

něním, stanou se představy

o dohánění vyspělé Evropy

pouhým zbožným přáním.

Stačí se podívat do ne příliš

dávné historie a zjistíme, že ob-

divovaný hospodářský zázrak

západního Německa v 50. a 60.

letech probíhal při nízkých da-

ních a nízké regulaci ekonomi-

ky. Jakmile německé vlády

zvýšily daně a podřídily ekono- ▲
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konjunktura nezpomalí (opět

můžeme uvést příklad Irska).

Slabiny progresivního 
zdanění

Další brzdou hospodářského

růstu je progresivní zdanění.

Odpůrci systému rovné daně,

jak můžeme pozorovat, se ne-

rekrutují z řad ekonomů.

Vskutku jsem neslyšel žádné

relevantní ekonomické argu-

menty proti rovné dani (pokud

neuvažujeme láteření daňových

poradců, které by rovná daň

připravila o živnost).

Obhájci progresivního zda-

nění obvykle argumentují tím,

že „schopnost platit“ je jedním

z tradičních principů daňové

teorie. Jenže jsou i další princi-

py - daňový systém má podpo-

rovat ekonomickou efektivnost

a růst. Volání „a� platí bohatí“

chudým lidem nepomůže.

Jiskrou, která zažehává prospe-

ritu, je podnikání, hledající

a využívající nové dosud neob-

jevené příležitosti.

Pokud stát zatíží podnikatele

tak vysokou mezní daňovou

sazbou, jaká existuje u nás, ne-

může se divit, že se jim moc ne-

chce podstupovat rizika podni-

kání. Kdo potom bude vytvářet

pracovní místa a přicházet na

trhy s novými konkurence

schopnými výrobky a službami?

Snad stát? Místo aby stát podpo-

roval podnikavost a pracovitost

svých občanů, přichází ministr

práce s návrhem zakázat lidem

pracovat víc než 40 hodin týd-

ně. Asi si od toho slibuje sníže-

ní nezaměstnanosti. Svatá pro-

stoto!

Snížení daní a odstranění je-

jich progresivity není v rozporu

ani se zdravým rozumem ani se

zdravými veřejnými financemi.

Zjednodušení a zprůhlednění

daňového systému, jaké nabízí

systém rovné daně, umožňuje

daleko lepší kontrolu a hlavně

utlumuje snahy lidí s vyššími pří-

jmy vyhýbat se placení daní

a hledat v daňovém systému

skuliny, kudy by mohli ze zda-

nění vyklouznout. Člověk, který

má z dodatečného příjmu odvést

státu 40 %, je mnohem silněji

motivován k daňovému úniku,

než kdyby měl odvést jen 20 %.

Fiskální decentralizace
Příležitostí k racionální daňo-

vé reformě je rovněž fiskální

decentralizace - přenesení da-

ňových výnosů a rozpočtových

výdajů z úrovně státu na úro-

veň regionů a obcí. Reforma

státní správy a samosprávy, kte-

rá vedla ke zřízení krajů, nám

zatím přinesla pouze nárůst by-

rokracie.

Počet úředníků a dalších za-

městnanců veřejné správy se

mezi lety 1997 a 2001 zvýšil

o cca 16 tisíc (téměř o 15 %),

z toho na obecních, okresních

a krajských úřadech o téměř

8 tisíc a ve státních úřadech

o cca 2 tisíce. A kde přitom zů-

stalo proklamované přiblížení

NABÍZÍME

Kniha „Transformace české

ekonomiky“ profesora VŠE

Roberta Holmana nabízí ori-

ginální vhled do problematiky

české transformace v kompa-

raci s dalšími zeměmi střední

Evropy. Po úvodní kapitole

o socialistické ekonomice ro-

zebírá autor strategie transfor-

mace a základní reformy – li-

beralizaci, stabilizaci a privati-

zaci. V další části knihy je

zkoumán vztah nezaměstna-

nosti a inflace, běžný účet pla-

tební bilance a rozpočtová

a měnová politika.  

Cena na dobírku: 89 Kč, 106 stran.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz

V červnu CEP vydal sborník

č. 24/2003 „Alois Rašín - český

politik, právník a národohos-

podář“. Obsahuje texty ze se-

mináře z 19. února 2003, na

němž vystoupili Václav Klaus,
Marta Ehlová, Jana Čechu-
rová a Robert Holman, a do-

plňkové texty Petra Macha
a Ilony Bažantové (editorky

sborníku). Do publikace jsou

dále zařazeny výňatky z díla

Aloise Rašína - politické a stá-

toprávní úvahy, texty k měno-

vé odluce a pasáže z knihy

„Národní hospodářství“. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 100 stran.

„věcí veřejných“ od státu k ob-

čanovi? Místo toho došlo k cen-

tralizaci daňových výnosů a

k prohloubení přerozdělování

mezi samosprávnými celky.

Kolik úředníků se jen na tomto

přerozdělování uživí!

Daně z příjmů a hodnot by

měly zásadně zůstávat tam,

kde se tyto příjmy a hodnoty

vytvářejí. Jedině tak budou ob-

ce a kraje motivovány k takové

politice, která bude u nich při-

spívat k rozvoji podnikání

„Nezbytnost reformy 
veřejných výdajů je snad ještě
akutnější než daňová reforma.“

a k vytváření pracovních příle-

žitostí. Některé obce zajisté do-

jdou k poznání, že snížení daní

a omezení regulace podnikání

jim přinese užitek. Zásadní de-

centralizace daňových příjmů

i veřejných výdajů musí být

proto součástí racionální refor-

my veřejných financí.

Potřebujeme reformu 
veřejných výdajů

Nezbytnost reformy veřej-

ných výdajů je snad ještě akut-

nější než daňová reforma. Bez

citelného snížení veřejných vý-

dajů nedosáhneme ozdravení

veřejných financí. Občané při-

tom vůbec nemusí pocítit sní-

žení veřejných výdajů na své

životní úrovni, protože jim jed-

noduše zůstane v kapse více

peněz, než kolik z nich dnes

stát vysokými daněmi vytahá

a následně jim v podobě so-

ciálních dávek a dalších milo-

darů vrací.

Kdyby někdo (snad někdo

z našich 142 tisíc státních a re-

gionálních úředníků) spočítal,

kolik peněz se spotřebuje na

daňovou správu a na přerozdě-

lování v rámci tzv. hospodář-

ské a sociální politiky státu,

možná bychom se podivili, ko-

lik by se za to dalo postavit by-

tů nebo kolik by za to mohlo

vzniknout nových pracovních

míst.

V první řadě bude nezbytné

reformovat systémy veřejného

pojištění. O blížícím se bankro-

tu penzijního systému toho již

ekonomové napsali mnoho,

ale politikové a státní úředníci

stále strkají hlavu do písku. To,

co navrhli vládní reformátoři,

nenabízí žádnou alternativu,

takže je jen otázka času, kdy

stát nebude mít na výplatu dů-

chodů nebo kdy bude muset

kvůli deficitu důchodového

systému přistoupit ke zvyšová-

ní daní.

Reforma penzijního systému

může postupovat ve dvou al-

ternativních směrech. Prvním

směrem je reforma chilského

typu, kdy je veřejný (průběžně

financovaný) penzijní systém

převeden na (kapitálový) sy-

stém soukromých penzijních

fondů, do kterých budou obča-

né povinně spořit na penzi.

▲
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Druhým směrem je postupné

zmenšování veřejného penzijní-

ho systému na úroveň poskytu-

jící jen základní (minimální) dů-

chod, při současném otevření

prostoru pro dobrovolné pen-

zijní pojištění. Nezbytné bude

také prodloužení věku odcho-

du do důchodu na 65 let.

Nemocenské a zdravotní
systémy

Po zásadní reformě volají

i systémy nemocenského a zdra-

votního pojištění. Vládou připra-

vená reforma nemocenského

pojištění je jediným důraznějším

opatřením ve vládním „balíčku“.

Přesto nedostatečným.

Nemocenské pojištění lze

snadno převést na povinné ne-

mocenské spoření na osobní

účty vedené u zdravotních po-

jiš�oven. Každý občan pak mů-

že v nemoci vyčerpat tolik, ko-

lik si na účet naspoří. Ten, kdo

často marodí, se může nechat

soukromě připojistit. Na stej-

ném principu lze založit také re-

formu všeobecného zdravotní-

ho pojištění, který se rovněž již

plnou parou blíží k bankrotu.

Financování zdravotní péče

lze rozdělit mezi veřejné zdra-

votní pojištění a povinné zdra-

votní spoření na osobní účty.

Z prvního systému by byla fi-

nancována mimořádná a ná-

kladná zdravotní péče (opera-

ce, dispenzární péče apod.)

a ze zdravotních účtů by si ob-

čané hradili běžnou zdravotní

péči (ambulantní ošetření, po-

byty v nemocnici, léky apod.).

Tím by se zásadně změnili

motivace účastníků zdravotního

systému (pacientů a lékařů)

směrem k větší úspornosti

a směrem k větší odpovědnosti

lidí za své zdraví. Kladu si otáz-

ku, proč se velká část našich lé-

kařů a zdravotníků stále po-

dobné reformě brání? Brzy se

sami přesvědčí, že stát jim do-

datečné peníze mizící v černé

díře neefektivnosti už nebude

schopen dávat.

Rovněž náš přebujelý systém

sociálních dávek, který nese

hlavní díl odpovědnosti za vy-

sokou nezaměstnanost, vyža-

duje reformu. Každá koruna

daňového poplatníka, nežli skr-

ze mašinérii státního přerozdě-

lování doputuje k sociálně po-

třebnému člověku, se ztenčí na

méně než polovinu.

Kdyby se dnešních devět (!)

různých sociálních dávek zruši-

lo a nahradilo jedinou daňově

odečitatelnou položkou, mohli

bychom ušetřit tisíce úředníků.

Zdraví lidé, kteří by neměli za-

městnání, by pak nemohli žít ze

sociálních dávek a museli by

přijmout veřejné práce organi-

zované místními úřady. Jiná

možnost, jak se vypořádat s ne-

zaměstnaností, zřejmě není.

Potřebujeme reformu 
státní správy

Administrativní kroky, které

vláda chystá ke snižování po-

čtu úředníků, nebudou mít

dlouhodobý účinek. Bujení by-

rokracie je jev, který má své 

zákonitosti, je teoreticky vy-

světlený a v celém světě pozo-

rovatelný. Všechny dosavadní

pokusy snížit počty státních

úředníků jednorázovými pro-

pouštěcími akcemi nakonec

vždy selhali, nebo� byrokracie

zakrátko narostla do nových

a ještě větších rozměrů. Ne-

dělejme si iluze, že by to u nás

mohlo dopadnout jinak.

Reformu státní správy je nut-

né založit na změně systému

vnitřních motivací. Jednou

z cest (úspěšně vyzkoušenou

na Novém Zélandu) je jmeno-

vání pracovníků veřejné správy

do vedoucích funkcí na dobu

určitou na základě veřejného

výběrového řízení a založení

jejich pracovního poměru na

obdobě manažerské smlouvy.

Stanovením rámcového pětile-

tého úkolu a přidělením rám-

cového pětiletého balíku peněz

bez určení jejich použití by byl

takový „manažer ve veřejné

správě“ zainteresován na efek-

tivním plnění úkolu s co

nejmenším počtem dobře za-

placených a pracovně motivo-

vaných lidí. Tento systém by

přitom ani nemusel být v roz-

poru s vytouženým evropským

systémem státní služby.

Nezbytným opatřením refor-

my státní správy by měla být ta-

ké redukce ministerstev a stát-

ních úřadů, které dnes působí

jako nenasytný magnet nabalu-

jící další státní zaměstnance

a pohlcující peníze daňových

poplatníků. Především není dů-

vod pro existenci odvětvových

ministerstev, kterým srdce tepe

touhou po odvětvovém pláno-

vání a řízení a navíc jsou ži-

vnou půdou pro aktivity lobby-

istických zájmů.

Proč bychom měli mít minis-

terstvo průmyslu a obchodu,

ministerstvo zemědělství a mi-

nisterstvo dopravy, když by sta-

čilo jedno ministerstvo hospo-

dářství? K čemu je nám minis-

terstvo informatiky a minister-

stvo pro místní rozvoj? Kdy už

konečně bude zrušen Fond ná-

rodního majetku a Konsoli-

dační agentura? Opravdu potře-

bujeme Úřad pro vědu či

Telekomunikační úřad? Neče-

kejme, že se zruší sami.

Dokud do naší politiky ne-

vstoupí skupina lidí odhodla-

ných ke skutečným reformám,

nečeká nás v blízké budouc-

nosti nic dobrého. Ani vstup

do Evropské unie nás neza-

chrání. ■

Zdanění živnostníků a svoboda volby

Jednou ze součástí vládní re-

formy veřejných financí je zvý-

šení sazeb sociálního a zdravot-

ního pojištění pro živnostníky.

Vláda tím chce docílit toho, aby

být „osobou samostatně výdě-

lečně činnou“ (OSVČ) bylo da-

ňově stejně nevýhodné, jako být

zaměstnancem. Toto opatření

má však vedlejší efekt v nárůstu

vládních výdajů. Náš fiskální

systém je totiž nastaven tak, že

čím větší jsou odvody na sociál-

ní pojištění, tím vyšší jsou soci-

ální výdaje. Liberální alternati-

vou by bylo naopak přiblížit

zdanění zaměstnanců na úroveň

zdanění živnostníků. Takový

krok by automaticky vedl i ke

snížení veřejných výdajů.

Petr Mach
autor je výkonným ředitelem Centra pro ekonomiku a politiku

Vyšší daně = vyšší výdaje
Živnostníci dnes nemusí pla-

tit nemocenské pojištění a soci-

ální a zdravotní pojištění platí

jen z 35 % zisku. Vládní refor-

ma tuto hladinu zvyšuje na

50 % zisku. Živnostníci nicmé-

ně mají možnost nemocenskou

platit stejně jako mají možnost
platit sociální pojištění vypočí-

távané dobrovolně z vyššího

základu. Pokud by tak činili,

získali by např. nárok na dávky

v nemoci, na vyšší dávky v ne-

zaměstnanosti či na vyšší dů-

chod. Zdanění živnostníků

a zaměstnanců se tedy přede-

vším liší v tom, že živnostníci

mají na rozdíl od zaměstnanců

svobodu volby. Mohou volit

nižší odvody za cenu nižší

úrovně státního zabezpečení.

Je třeba říci, že tuto možnost

v naprosté většině volí.

Podstata vládního návrhu na

vyšší zdanění živnostníků spo-

vek je závislá na příjmu po-

platníka. Z vyšších odvodů vy-

plyne živnostníkům právo na

vyšší přídavky na děti, na vyš-

ší dávky v nezaměstnanosti,

mateřskou či na vyšší důcho-

dy. Z toho vyšší výdaje na dů-

chody zatíží až budoucí státní

rozpočty. Dnešní vláda takto

vytváří další fiskální problémy

budoucím vládám.

Zvýšení daní živnostníkům

není tedy jen opatření na stra-

ně příjmů státního rozpočtu,

ale představuje současně auto-

matické navýšení výdajů státní-

ho rozpočtu.

Lidé paternalismus
státu nechtějí

Ukazuje se, že tam, kde ob-

čané mají možnost volby, dob-

rovolně volí jen základní nízký

důchod od státu v budoucnosti

▲

„Vláda chce docílit toho, 
aby být osobou samostatně
výdělečně činnou bylo stejně

nevýhodné jako být 
zaměstnancem. Toto opatření

má však vedlejší efekt 
v nárůstu vládních výdajů."

čívá v omezení této svobody

volby. Vláda ale takto syste-

maticky zvyšuje rovněž výdaje

na sociální zabezpečení lidí,

kteří o to vůbec nestojí a radě-

ji by měli nižší daně. Zvýšení

daní živnostníkům automatic-

ky vede k vyšším vládním vý-

dajům, protože celá řada dá-
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a nízké odvody v současnosti.

Tato možnost totiž lidem

umožňuje racionalizovat své fi-

nance. Nejsou nuceni platit na

důchod ve třiceti, kdy preferují

jiné výdaje - na investice do fir-

my, budování bydlení apod.

Jakmile je čas zajiš�ovat se na

stáří, mohou volit různé formy

vztah odběratel-dodavatel, je li-

dově nazýván „Švarc-systém“.

Počet osob podnikajících sa-

mostatně na živnostenský list

stoupl z 300 tisíc v r. 1993 na

450 tisíc v r. 1998 a stoupne

pravděpodobně na 600 tisíc

v letošním roce. Dochází tak

k trvalému nárůstu průměrným

tempem 30 tisíc osob ročně,

přičemž v posledních dvou le-

tech je toto tempo dokonce 50

tisíc ročně. Počet OSVČ bez za-

městnanců tak již v prvním

čtvrtletí 2003 dosáhl 12 %

všech ekonomicky aktivních

osob.

K přesunu do méně zdaňo-

vané právní formy práce do-

chází přesto, že stát upozorňu-

je obyvatele, že takto mají nižší

Graf č. 1 
Vývoj počtu OSVČ (tis.)

Zdroj: ČSÚ: Výběrové šetření pracovních sil

Graf č. 2
Právní formy práce (I. čtvrtletí 2003)

Zdroj: ČSÚ

sociální ochranu (žádný nárok

na nemocenskou, nižší podpo-

ru v nezaměstnanosti, nižší dů-

chod...). Daňoví poplatníci,

kteří volí tuto možnost, jsou si

této skutečnosti vědomi a pod-

stupují ji proto, že je pro ně vý-

hodnější.

Svoboda volby 
jako alternativa

Z hlediska poplatníků před-

stavuje přechod ze zaměstna-

neckého poměru do vztahu

odběratel-dodavatel finanční

výhodu a zvýšení svobody vol-

by. Do určité míry je i pro stát

tento jev neutrální, protože

z nižších výnosů vyplývají

i nižší mandatorní výdaje (na

nemocenskou, podporu v ne-

zaměstnanosti a na důchody).

Vláda poukazuje na nerov-

nost (nespravedlnost) ve zda-

nění práce prostřednictvím

dvou různých právních forem)

a rozhodla se čelit tomuto tren-

du vyšším zdaněním OSVČ.

Nabízí se ovšem i druhá mož-

nost: Dát i zaměstnancům mož-

nost neplatit nemocenské po-

jištění či dát i zaměstnancům

možnost platit nižší pojistné

s vyhlídkou na nižší státní dů-

chod.

Tato alternativa - dosažení

spravedlnosti poskytnutím svo-

body volby všem - je alternati-

vou vůči socialistickému řešení

- dosažení spravedlnosti uvale-

ním stejně tvrdých pravidel na

všechny.

Kdyby např. vláda umožnila

zaměstnancům neplatit nemo-

censké pojištění a příspěvek na

politiku zaměstnanosti, bylo by

takové opatření fiskálně ne-

utrální již v krátkém období,

protože spolu s příjmy by od-

padly i příslušné výdaje. Nižší

pojistné na důchodové zabez-

pečení s vyhlídkou na nižší

státní důchod by bylo fiskálně

neutrální v dlouhém období.

Závěr
Kdyby měli možnost zvolit si

nižší příspěvky na sociální za-

bezpečení nejen živnostníci,

ale i zaměstnanci, i mnozí

z nich by tuto možnost za cenu

nižších dávek zvolili. Stát nutí

platit vysoké pojištění lidi již

v mládí, kdy je nesmyslné spo-

řit na stáří a přednost mají jiné

výdaje. Tuto nesmyslnost pak

kompenzují přídavky na děti

a další rodinné dávky.

Stát nutí platit vysoké částky

na sociální zabezpečení i obča-

ny, kteří od státu zdaleka tolik

„jistot“ nechtějí. Lze předpoklá-

dat, že kdyby stát rozšířil svobo-

du volby, místo aby ji omezoval,

využili by ji rádi i mnozí z obča-

nů, jejichž zájmy se současná

socialistická vláda zašti�uje.

Pro liberální politickou alter-

nativu vůči vládní socialistické

reformě lze proto doporučit

okamžité zavedení dobrovolné-

ho nemocenského pojištění

a pojištění pro případ neza-

městnanosti a postupný pře-

chod na nižší platby na důcho-

dové zabezpečení. Lidé odpra-

va doleva by si nepochybně se

svými výdělky rádi naložili

podle svého. ■

NABÍZÍME

V únoru 2003 CEP

vydal druhé, dopl-

něné vydání knihy

Úskalí evropské in-

tegrace, jejímž auto-

rem je Petr Mach.

Probíhající evropská

integrace má příno-

sy i náklady, při-

čemž nklady mohou

převážit. Polovina

knihy se zabývá dů-

sledky zavádění jed-

notné evropské mě-

ny eura a polovina

dalšími aspekty po-

litického a ekono-

mického sjednoco-

vání Evropy. Autor

se mimo jiné věnuje finančním tokům mezi členskými ze-

měmi a Bruselem či možnosti vystoupení z Evropské unie.

Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz

„Kdyby vláda umožnila 
zaměstnancům neplatit 
nemocenské pojištění 

a příspěvek na politiku 
zaměstnanosti, bylo by takové

opatření fiskálně neutrální.“

podle svých preferencí. Když

živnostníci nemusí platit nemo-

censké pojištění, raději se udr-

žují v dobré kondici a vytváří si

pro případ nemoci vlastní re-

zervy.

Postup, kdy lidé mění smluv-

ní vztah z více zdaňovaného

poměru zaměstnavatel-zaměst-

nanec na méně zdaňovaný
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Fiskální reforma – terapie vlády a opozice
Marek Loužek
autor je analytikem Centra pro ekonomiku a politiku

však tyto škrty mohly být tvrdší.

Největší rezervy má vládní ma-

teriál v reformě penzijního

systému a reformě zdravotnic-

tví. Krokem zpět jsou registrační

pokladny, majetková přiznání

(pro některé případy) a zvýšení

sazby důchodového pojištění.

Modrá šance
Konkurenční návrh ODS

pod názvem „modrá šance“ na-

bízí lepší naději než vláda.

Jednoduchý daňový systém, ra-

cionální rozpočtová politika

státu a příznivé prostředí pro

podnikání jsou bohulibé zámě-

v Modré šanci, že těžiště refor-

my veřejných financí spočívá

„v radikální podpoře hospodář-

ského růstu“.

Koketovat v dnešní situaci

ekonomií strany nabídky je ris-

kantní. Ekonomie strany nabíd-

ky má pravdu v tom, že snížení

daní povzbudí hospodářskou

aktivitu. Představovat si, že sní-

žení daní okamžitě vygeneruje

zázračné rozpočtové příjmy, je

však naivní. Pokud se někde

na světě něco takového ode-

hrálo, šlo spíše o výjimky

z obecného pravidla. Celkové

snížení daní by měl být dlou-

hodobý cíl, nikoli krátkodobá

politika.

Sazba rovné daně na úrovni

15 % je odvážná, nemusí však

vést k propadu veřejných fi-

nancí. Dnes jsou sazby DPH

dvě, při čemž většina zboží

a služeb zatím spadá do 5 %.

Sjednocení sazeb na úrovni

15 % přinese navýšení příjmů

z DPH, které bude kompenzo-

vat snížení daní přímých.

Pokud by zavedení rovné daně

z příjmu a ze spotřeby probíha-

lo postupně, nikoli jako náhlá

revoluční změna, je takový

koncept s reformou veřejných

financí dobře slučitelný.

Důchodová reforma
Nejvýznamnějším krokem

k reformě veřejných financí je

důchodová reforma, nebo� dů-

chody dnes spolykají více než

dvě stě miliard korun ročně.

Bohužel oba alternativní mate-

riály - jak vlády tak ODS - mají

v kapitole o důchodové refor-

mě slabiny.

Drobné parametrické změ-

ny, které prosadila vláda, jako

omezení dob zápočtů studia,

omezení možnosti předčasné-

ho důchodu či zvyšování věku

pro odchodu do důchodu, jsou

nakročením správným směrem.

Rovněž sjednocení věku pro

odchod do důchodu pro muže

a ženy k roku 2007 lze přivítat.

Nejdůležitějším ekonomic-

kým tématem dnešní ČR je kri-

ze veřejných rozpočtů. Zatímco

před pěti lety se zdálo, že roz-

počtové schodky souvisí s fází

hospodářského cyklu, dnes

o jejich strukturálním charakte-

ru nelze pochybovat. Nabízí

vládní „reforma“ veřejných fi-

nancí účinný lék na nemoci ve-

řejných financí? Jakou alternati-

vu představuje Modrá šance -

finanční program nejsilnější

opoziční strany?

Socialistický balíček
Vládní „reforma“ veřejných

financí, jejíž zákony prošly

v prvním čtení sněmovnou, je

v porovnání se současným vý-

vojem, kdy veřejné finance pa-

dají ke dnu, relativním krokem

kupředu. To však v žádném

případě neznamená, že by byla

dostatečná, ani že lze souhlasit

se všemi nástroji, které nasazu-

je. Ve skutečnosti jde pouze

o „balíček“ opatření, nikoli

skutečnou a důslednou refor-

mu veřejných financí.

Cílem vládního materiálu je

snížení schodku „při zachování

sociální soudržnosti a kvality

veřejných služeb“. To je první

omezení vládní terapie. Bo-

hužel bez razantního ořezání

výdajů sociálního státu se

ozdravění veřejných financí ne-

může podařit.

Vláda je ve svých záměrech

málo ambiciózní. Zvýšení da-

ňových příjmů za tři roky o 71

mld. Kč a úspory výdajů 199

mld. Kč vypadá úctyhodně.

Část úspor je však fiktivní, ne-

bo� předpokládá změny „sta-

vu“, který ve skutečnosti nikdy

nenastal (např. pomalejší růst

platů ve státní správě). Podíl

schodku veřejných financí na

HDP v roce 2006 na úrovni 4 %

HDP je stále příliš vysoký.

Nechceme-li jít ve šlépějích

Argentiny, musí reforma pro-

běhnout daleko rychleji. Po-

kračující zadlužování státu je

sebevražedné.

Ministerstvo financí předloži-

lo materiál, který je až překva-

pivě realistický v analýze sou-

časného stavu veřejných finan-

cí. Přiznává, že rozpočtový

schodek nesouvisí s transfor-

mačními problémy ani s fází

hospodářského cyklu, nýbrž

má strukturální charakter.

O tom, že růst deficitu veřej-

ných rozpočtů nebyl způsoben

hrazením ztrát transformačních

institucí, svědčí tabulka 1. Pri-

vatizační příjmy každý rok

(s výjimkou roku 1998) více

než kompenzují dotace státu

transformačním institucím. Tvr-

zení sociální demokracie, že za

rozpočtové schodky po roce

1997 mohou transformační ná-

klady vytvořené předešlými

vládami, působí v tomto kon-

textu směšně.

Princip „fiskálního cílení“,

který stanoví nepřekročitelný

rámec vládních výdajů na jed-

notlivé roky, lze přivítat. Uži-

tečné je rovněž stropování vý-

dajů státních fondů. Pochyb-

nosti však vyvolává nový způ-

sob nakládání s rozpočtovými

prostředky, který prostor pro

plýtvání spíše zesiluje než osla-

buje.

Navrhovaný „audit výdajů“ či

„agentura pro státní zakázky“

působí spíše formálně, nebo�

přesun odpovědnosti na novou

instituci neřeší problém. Vy-

chvalované „partnerství veřej-

ného a soukromého sektoru“ je

jen jiným názvem pro dobývá-

ní renty ze strany soukromých

firem.

Změna nemocenské, zrušení

či omezení některých sociálních

dávek, snížení podpory staveb-

nímu spoření či omezení počtu

zaměstnanců státní správy jsou

správné. V řadě případů by

Tab. 1. Mimořádné příjmy a výdaje veřejných rozpočtů

Roky 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Celkem

Privatizace 26,3 31,7 27,1 25,7 13,8 15,5 26,0 20,5 59,9 126,6 373,1

Dotace transform. institucím 0,0 0,0 3,4 11,1 11,6 18,4 7,6 20,1 51,1 64,0 187,3

Rozdíl 26,3 31,7 23,7 14,6 2,2 -2,9 18,4 0,4 8,8 62,6 185,8

Pramen: MF 

▲

Vládní „reforma“ je pouze 
balíčkem opatření, 

nikoli skutečnou a důslednou
reformou veřejných financí.

ry. V materiálu však chybí jas-

né seřazení priorit, stírají se

úkoly krátkodobé a dlouhodo-

bé. Slabinou jsou rovněž nere-

alistická makroekonomická da-

ta (např. růst 7 % v roce 2005).

Cenné je připomenutí vytla-

čování soukromých výdajů

státními, které dosahuje astro-

nomických rozměrů a jež so-

ciální demokracie ignoruje.

Pokud by se současné trendy

nezměnily, je varování inflací

a zničení úspor zcela na místě.

Zrušení pobídek, deregulace

cen a zpřehlednění legislativy

je správné. Povinné vyrovnání

veřejných rozpočtů je chvály-

hodné, mělo by se však od ur-

čitého okamžiku vztahovat i na

rozpočet státní.

Stížnost, že vládní reforma

neobsahuje žádné růstové im-

pulzy, není úplně upřímná.

Cílem reformy je vyrovnat ve-

řejné finance, čehož lze docílit

jen kombinací opatření na stra-

ně výdajů (škrty) nebo příjmů

(vyšší daně). Podstatou refor-

my je tedy fiskální restrikce, a�

se to komu líbí nebo ne. Proto

je poněkud překvapivé tvrzení
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Věk 63 let však není dogma,

může být klidně i vyšší, podle

toho jak se bude vyvíjet střední

délka života a bilance důcho-

dového systému.

Průběžný systém financování

důchodů má tři parametry: saz-

bu důchodového pojištění, po-

měr průměrného důchodu

k průměrné mzdě a věk pro

odchod do důchodu. Kom-

binací těchto parametrů lze

vždy vyrovnat průběžný sy-

stém. To, zda půjde o systém

příspěvkově anebo dávkově

definovaný, je méně podstatné.

Důležité je, že určitá kombina-

ce parametrů průběžného sy-

stému je vždy schopna zajistit

jeho financování.

Tuto „pružnost“ průběžného

systému bere málo v úvahu

ODS. Záměr ODS řešit důcho-

dovou reformu „odděleně“ ve-

dle rozpočtové reformy není

systémový. Znamená vytrhávat

důchodovou reformu z kontex-

tu státního rozpočtu. Má-li re-

forma splnit svůj smysl, musí

být samofinancovatelná: není

tedy správné její dotování z ji-

ných zdrojů (např. z příjmů

z privatizace).

S principem, že o „solidaritu“

se má starat stát a o „zásluho-

vost“ celý život každý jedinec,

lze souhlasit (nezapomeňme

však, že přirozená mezigene-

rační solidarita má existovat

především uvnitř rodiny). Po-

měr státního důchodu (financo-

vaný průběžným systémem)

k průměrné mzdě lze však dob-

ře snižovat i postupnými, nikoli

skokovými změnami. Valori-

zace je účinnou, a přitom po-

měrně hladkou metodou, jak

snížení významu průběžného

systému provést.

Důchodová reforma vyžadu-

je širší politický konsensus, nel-

ze ji lámat přes koleno. Před-

stava, že konzervativní vláda

provede radikální důchodovou

reformu, aby za čtyři roky soci-

alistická vláda systém opět pře-

vrátila vzhůru nohama, není

š�astná. Jen citlivé a politicky

průchodné řešení může pomoci

vyléčit tuto nejvážnější chorobu

českých veřejných financí.

Závěr
„Reformě“ veřejných financí,

jak ji předložila vláda a v prv-

ním čtení posvětila sněmovna,

chybí systémový rámec a zakot-

vení v nadějné a realistické

hospodářské politice. Reforma

musí jít jinou cestou. Na straně

výdajů je to odvážné ořezání

sociálního státu, na straně příj-

mů transparentní a fiskálně ne-

utrální (krátkodobě mírně re-

striktivní) rovná daň s vyhlíd-

kou na snížení daňové zátěže,

až se saldo veřejných financí

vyrovná.

Modrá šance ODS se této

cestě blíží. Princip rovné daně

z příjmů a ze spotřeby, raciona-

lizace rozpočtové soustavy a re-

forma rozpočtových pravidel

jsou vykročení správným smě-

rem. Je však třeba přestat snít

o sedmiprocentním hospodář-

ském růstu, lépe seřadit priority

a zamyslet se nad efektivní

a politicky průchodnější důcho-

dovou reformou. Že žádný

oběd není zadarmo, je princi-

pem každé realistické liberálně-

konzervativní politiky.

■

NABÍZÍME

CEP v květnu vydal speciální sborník „Českoslovenští a čeští prezidenti“

s předmluvou Václava Klause. Publikace obsahuje životopisná data všech
našich prezidentů, vybrané projevy prezidentů, ústavní vymezení je-
jich postavení podle pěti ústav a záznam ze semináře „Čeští prezidenti“
(14. ledna 2003), na němž vystoupili Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Per-

nes, Marie L. Neudorflová. Editorem sborníku je Marek Loužek. Předplatitelé

CEPu dostanou knihu v rámci předplatného.

Cena na dobírku: 89 Kč, 152 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz

V červenci vydal CEP sbor-

ník č. 25/2003 „Euro, sta-
tistika a deflace“. Sborník

obsahuje texty ze semináře

„Přínosy a náklady zavede-

ní eura“ od S. Janáčkové,
J. Hurníka, M. Singera
doplněné o text P. Macha
„Německo je v recesi kvůli

euru“, texty ze semináře

„Omyly naší statistiky“ od

M. Bohaté, J. Fischera, 
R. Hindlse, M. Ševčíka a
E. Outraty a  texty ze se-

mináře „Deflace v ČR: zá-

měr, nebo nechtěné dítě?“

od P. Macha, J. Mládka, S. Šarocha, V. Tomšíka a V. Kot-
lána z ČNB. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 118 stran.

CEP vydal sborník č. 26/2003

s krátkým ale úderným titul-

kem: „1953“. Shrnuje příspěv-

ky ze dvou seminářů konaných

u příležitosti kulatého výročí:

„Fenomén Stalin - náhoda, ne-

bo nevyhnutelnost?“ a „Padesát

let od měnové reformy“. Do

sborníku přispěli V. Nálevka,

M. Ransdorf, J. Svoboda, J.
Weigl, V. Veber, Z. Jirásek,

M. Tuček, F. Vencovský, R.
Salzmann a M. Palíšková.

Editor M. Loužek zařadil do

publikace i přílohy – životopis

Stalina a jeho spolupracovníků,

protokoly jaltské a teheránské konference, pakty Stalina

s Hitlerem a československé bankovky z 50. let 20. století. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 146 stran.
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Evropská ústava – cesta k superstátu?

ZPRÁVA ZE SEMINÁŘE CEPu

Seminář Centra pro ekono-

miku a politiku „Evropská ústa-

va - cesta k superstátu?“ se

uskutečnil 2.10.2003 - den před

zahájením mezivládní konfe-

rence o evropské ústavě v Římě

a pět dní před debatou o euro-

ústavě v Poslanecké sněmovně

českého parlamentu. Na akci,

kterou moderoval prezident

Václav Klaus, vystoupili dva

členové Konventu - místopřed-

seda zahraničního výboru PSP

Jan Zahradil a první náměstek

ministra zahraničí Jan Kohout
- spolu s profesorem Masary-

kovy univerzity v Brně Petrem
Fialou.

Stínový ministr zahraničí

ODS Jan Zahradil v úvodu

kritizoval jednání Konventu,

které bylo podle něj zmanipu-

lováno federalisty. Vystoupení

věnoval porovnání textu

Evropské ústavy s dosavadním

uspořádáním podle Smlouvy

z Nice. Ústava podle něj přená-

ší některé další pravomoci na

nadnárodní úroveň. Ústava

podle řečníka ještě nevytváří

nový stát, ale některé momenty

jsou varovné: právní subjektivi-

ta, rozšíření sdílených pravo-

mocí a možnost přesouvat

kompetence do oblasti s kvali-

fikovanou většinou bez ratifika-

ce národními parlamenty.

Náměstek ministra zahraničí

Jan Kohout se vyznal ze svého

eurooptimismu. Zdůraznil, že

ačkoli návrh nese název

Evropská ústava, jde především

o mezistátní smlouvu. Přiznal,

že návrh má nakročeno ke stá-

tu, což je mu ale docela blízké.

Nevýhody evropské ústavy se

podle Kohouta dramatizují.

Přesouvání pravomocí se bude

dít dále pouze konsensem, zvý-

razněn je princip subsidiarity.

Česká vláda podle něj chce udr-

žet právo veta u finančních otá-

zek, daní a evropské obrany.

Ředitel Mezinárodního poli-

tologického ústavu a vedoucí

katedry mezinárodních vztahů

Masarykovy univerzity, profe-

sor Petr Fiala konstatoval, že

evropská ústava pokračuje na

jedné straně v kontinuální revi-

zi smluv, na druhé straně přiná-

ší novou kvalitu. Nová dimenze

návrhu je podle Fialy funkcio-

nální (opuštění ochrany malých

zemí) i symbolická, nebo� EU

získává některé znaky státu.

Protože neexistuje evropský

politický národ, je snaha vytvá-

řet v časové tísni evropský stát

podle řečníka riskantní.

V diskusi vystoupil kancléř

prezidenta Jiří Weigl, který va-

roval před heslem „big is beau-

tiful“. Prezident Václav Klaus
uvítal přenesení debaty na par-

lamentní úroveň a vyjádřil po-

chybnosti nad smysluplností

pojmu subsidiarita. Jan Zahradil

připomněl nerovné postavení

kandidátských zemí při jednání

o ústavě. Petr Fiala pozname-

nal, že není jasné, zda demo-

kracie může fungovat v entitě

větší než stát. ML

NOVINKA

CEP v říjnu vydal knihu filozofa Miloslava Bednáře

„Evropanská tyranie“. Kniha, k níž napsal předmluvu Jan

Zahradil, nese podtitul „Česká státní idea, Evropská unie a de-

mokratická civilizace“. Je souborem autorových publikova-

ných i nepublikovaných statí, jež napsal od roku 1995 až do

současnosti. Člení se do tří bloků: I. Česká státní idea,

II. Filozofické základy Evropy, III. Politické komentáře. Publi-

kace by neměla chybět v knihovně žádného odpůrce ale ani

obhájce EU. 

Cena na dobírku: 139 Kč.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406 • e-mail: cep@iol.cz

NABÍZÍME

V loňském roce vydal

CEP sborník čl. 16/2002

„Měnová politika a příchod

eura“, do nějž přispěli

Luděk Niedermayer, Vla-
dimír Tomšík, Oldřich
Dědek, Michal Tomášek a

Petr Mach. Shrnuje vystou-

pení na seminářích „Mož-

nosti a omezení měnové

politiky“ a „Kdy má Česká

republika začít usilovat

o přistoupení k euru?“

Editor Marek Loužek zahr-

nul do příloh i stručné ději-

ny evropské měnové inte-

grace, historii národních

měn, načrtnutí evropského systému centrálních bank, instituci-

onální zakotvení EMU a maastrichtských kritériích. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 107 stran.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406 • e-mail: cep@iol.cz

PŘEDPLATNÉ CEPU 
nejjednodušší způsob, jak za výhodnou cenu dostávat 

pravidelně publikace CEPu a pozvánky na semináře

K O N T A K T :

www.cepin.cz
tel. 222 192 406

e-mail: cep@iol.cz



Irving Kristol, jeden z ideo-

vých otců neokonzervatismu,

nedávno představil svou roz-

sáhlou knihu „Neoconserva-
tism: The Autobiography of an
Idea“, kterou bohužel nemám

k dispozici. Mám však v ruce

článek, který v srpnu letošního

roku otiskl v časopisu Weekly

Standard, v němž se na daleko

menší ploše zabýval stejným té-

matem. Budu proto diskutovat

tento autoritativní článek místo

toho, abych recenzoval knihu.

Historickým úkolem a poli-

tickým cílem konzervatismu

bylo podle Kristola „přeměnit

Republikánskou stranu, proti

její vůli, v konzervativní politic-

kou stranu schopnou vládnout

v moderní demokracii“. Vši-

mněme si jasného politického

záměru, vázanosti na jednu

konkrétní politickou stranu

a důrazu na „moderní“ demo-

kracii (jako by byla nějaká de-

mokracie nemoderní).

Neokonzervatismus je podle

Kristola jev výlučně americký,

o čemž svědčí to, že „něco jako

neokonzervatismus v Evropě

neexistuje“. Je přesvědčen, že

ani existovat nemůže, mimo ji-

né díky evropské slabosti ná-

boženství.

Hrdiny neokonzervatismu

v minulosti jsou pro Kristola

Theodore Roosevelt, demokra-

tický spoluautor amerického

Nového údělu F. D. Roosevelt

(!) a Ronald Reagan. Výslovně

mezi ně nepatří republikáni C.

Coolidge, H. Hoover, D. Eisen-

hower nebo B. Goldwater.

Autor článku odvážně říká

(v roce 2003!), že „většina re-

publikánských politiků o neo-

konzervatismu nic neví a vůbec

se o něj nestará“, což se neod-

važuji posoudit.

K mému velkému překvape-

ní považuje Kristol za nejdůle-

žitější důraz neokonzervativců

na ekonomický růst, protože

jedině ten může překonat de-

struktivní boj o rozdělování

ekonomických produktů. To je

však vymezení poněkud zvlášt-

ní, protože kromě Dětí země,

Greenpeace a Jihočeských ma-

NEOKONZERVATIVNÍ MANIFEST IRVINGA KRISTOLA
tek pro ekonomický růst horují

snad úplně všichni.

Kristol připouští, že neokon-

zervativce méně trápí veřejné

finance a rozpočtový deficit,

protože to může být přijatelná

cena za rychlejší růst (!). Tra-

diční konzervativci se jistě ob-

racejí v hrobě. Kristol je ujiš�u-

je, že růst bohatství ve společ-

nosti bude bránit demagogii

a egalitářským iluzím, což bude

pro společnost daleko prospěš-

nější.

Neokonzervativce netrápí ani

rozpínající se stát. Kristol vý-

slovně nesouhlasí s Hayekem

a s jeho hypotézou v „Road to

serfdom“ a expanzivní růst stá-

tu ve dvacátém století považuje

za věc „přirozenou, dokonce

nevyhnutelnou“ (!). Myšlenka

devatenáctého století o mini-

málním státu se mu zdá být jen

„historickou ekcentritou“. Proto

se cítí být v dnešní Americe „ví-

ce doma než tradiční konzerva-

tivci“.

Velký důraz kladou neokon-

zervativci na sociální aspekty,

trápí je stálý pokles demokra-

tické kultury a přijetí nové hla-

diny vulgárnosti ve společnosti,

což je mi sympatické.

Průlomově se dívají na za-

hraniční politiku. „Za přirozený

a zdravý cit považují patriotis-

mus, který by měl být podpo-

rován soukromými i státními

institucemi“. Myšlenku světové

vlády považují za „hroznou,

protože by vedla ke světové ty-

ranii“. Na mezinárodní instituce

je proto třeba se dívat s „nej-

hlubším podezřením“. Za velmi

americký považuji požadavek,

že „státníci musí mít především

schopnost rozeznat přátele od

nepřátel“. Nás asi bude trochu

děsit, že se v tom státníci vydě-

lují od nestátníků, od normál-

ních občanů.

Sebevědomé je i odlišení

úlohy a zodpovědnosti velkých

a malých států. „Malá země si

může oprávněně myslet, že její

národní zájem začíná a končí

na jejích hranicích“, zatímco

velká země má „extenzívnější

zájmy“. To se zejména týká ze-

mí, „jejichž identita je vymeze-

na ideologicky - jako byl v mi-

nulosti Sovětský svaz a dnes

Spojené státy“. Síla a moc tako-

vé země pak s sebou přináší

i „zodpovědnosti“ a to si tato

země musí uvědomit.

To všechno si podle Kristola

Bushova administrativa dobře

uvědomuje. Já se ale musím

přiznat, že je pro mne tato ne-

konzistentní mixáž velmi růz-

norodých názorů málo přijatel-

ná a že obdivuji, že někdo mů-

že její nekonzistenci nevidět

nebo se jí vůbec nezabývat.

8

NEWSLETTER – ří j e n / 2003

Václav Klaus

NABÍZÍME

Kniha Evropa pohledem
politika – pohledem eko-
noma je nejkompletnějším

souhrnem textů Václava
Klause, které na téma ev-

ropské integrace napsal od

roku 1993 do roku 2001.

V knize čtenář najde jak au-

torovy názory na otázky ná-

rodní suverenity a identity,

tak i texty zabývající se složi-

tými vztahy monetární a fis-

kální integrace. Kniha může

být cenným zdrojem infor-

mací nejen pro politology

a ekonomy, ale pro všechny

občany, kteří jsou ochotni

vnímat problémy v celé jejich šíři, realisticky.

Cena na dobírku: 139 Kč, 224 stran

CEP vydal v listopadu 2002

knihu Václava Klause o ve-

řejných financích. Těžiště

publikace tvoří studie „Pro-

blémy českých veřejných fi-

nancí na počátku nového

desetiletí“, v níž autor analy-

zuje problém finančního ak-

tivismu, rozpočtového defi-

citu, problém vytlačování,

rozsahu veřejných rozpočtů

a daňové zátěže, problém

daní a kvazidaní, struktury

daňového výnosu, problém

mandatorních výdajů i veřej-

ných statků. V příloze knihy

čtenář najde Klausovy novi-

nové články s rozpočtovou tematikou. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 57 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz


