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Prvního ledna vešla v plat-

nost nová direktiva EU přijatá

jednomyslně Radou ministrů

27. října 2003 o „restruktura-

lizaci daňové soustavy v ob-

lasti energie a elektřiny“.

Kromě nových minimálních

limitů spotřební daně na po-

honné hmoty přináší zákon

i daně zcela nové, na produk-

ty, které dosud byly mimo zá-

jem EU a které ve většině

členských zemí zdaněny

zvláštní sazbou nebyly. Jde

o zdanění uhlí, plynu a elekt-

řiny.

Žádná diskuse 
o nových daních

Nejprve je užitečné si zno-

vu připomenout mechanis-

mus, jak k tomuto rozhodnutí

došlo. Asi se všichni – odpůr-

ci i příznivci tohoto opatření

– shodnou, že změna daní je

zřejmě nejdůležitější politic-

kou agendou každého demo-

kratického státu v době míru.

Natož zavedení nových typů

daní. Stačí si vzpomenout na

naši nedávnou debatu o tzv.

reformě veřejných financí,

která přece z devadesáti pro-

cent nebyla ničím jiným než

parametrickými změnami da-

ňové soustavy. Vzrušená dis-

kuse byla plně na místě, pro-

tože daně, na rozdíl od drtivé

většiny jiných opatření státní

moci, se dotýkají každého ob-

čana bez rozdílu. Konec-

konců, slavné „no taxation

without representation“ ame-

rických osadníků je výmluv-

ným dokladem, že daně jsou

vždy až na prvním místě.

Martin Říman
autor je poslancem Parlamentu ČR

prostředí a kjótského proto-

kolu“.

Komise dále tvrdí, že cílem

opatření není celkové zvýše-

ní daňové zátěže a že je na

jednotlivých členských stá-

tech kompenzovat zvýšení

daňové zátěže snížením zda-

nění práce.

Jak známo, EU disponuje

pravomocemi v oblasti nepří-

mých daní, tedy DPH a spo-

třební daně, členské státy

mohou (zatím) volně stano-

vovat tzv. daně přímé. Na uve-

deném příkladu ale vidíme,

že vztah EU – členský stát ne-

ní rovnocenný. Pokud člen-

ský stát nechce zvyšovat cel-

kové daňové zatížení ve své

zemi, může na zvyšování ne-

přímých daní Evropskou unií

reagovat jediným možným

způsobem: snížením pří-

mých daní. To ale v koneč-

ném důsledku vede ke zmen-

šování operačního prostoru

členského státu na úkor zvy-

šující se moci EU. Opačný po-

stup možný není. Je to vlast-

ně plíživé přebírání moci su-

chou cestou. Bez smluv a re-

ferend. Bez vědomí občanů.

Nepřímé zdanění je obec-

ně považováno za ekonomic-

EU zavedla nové daně. Čes-

ké veřejnosti to bylo oznáme-

no. Ne jejími reprezentanty,

ale médii, díky tiskovému

oznámení bruselské adminis-

trativy. Ministr životního pro-

středí si na konci října zajel

do Bruselu, zvedl ruku. Pak

se tiše vrátil. Hovoříme-li

s

Pramen: ČSÚ

Nepřímé daně nejsou 
tak vidět jako daně přímé. 

o demokratickém deficitu

EU, není evidentnějšího dů-

kazu, než je tento.

Převaha a pohodlí 
úředníků EU

Evropský komisař pro daně

Frits Bolkestein si pochvalu-

je, že „tato důležitá direktiva

vytváří realističtější systém

minimálních daňových sazeb

pro všechny zdroje energie“

a „pomáhá sladit úkoly Spo-

lečenství v oblasti životního

Tuhé emise

Oxidy dusíku

Oxid uhelnatý
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ky přijatelnější než zdanění

přímé. Není penalizován vý-

kon, ale spotřeba. Teoreticky

lze takovou argumentaci při-

jmout, avšak v praxi naráží na

politické motivace. Nepřímé

daně totiž nejsou tak vidět ja-

ko daně přímé. Výši daně na

výplatní pásce nebo v daňo-

vém přiznání vidí každý, ja-

kou daň zaplatí za obsah ná-

kupního košíku netuší nikdo.

Zvyšovat tento druh daní je

proto pro politiky daleko

snazší. Ve spojení s neprů-

hlednou EU jde o takřka ide-

ální spojení. Politik v běžné

evropské zemi, závislý na

svých voličích by asi velmi

zvažoval, zda nazvat obyčejné

zvýšení daní „realističtějším

systémem“. Evropský komi-

sař pokračuje bez ztráty kvě-

tinky.

Direktiva obsahuje několik

stran výjimek. Každá stávající

členská země si nějaké vymo-

hla. Jako obvykle nejvíce

Francie, počínaje ostrovem

Korsika a konče pohonnými

hmotami pro veřejnou do-

pravu včetně taxíků (!).

Kandidátské země se ve vý-

jimkách neobjevují.

V zásadě mohou, pod balas-

tem politických frází, existo-

vat tři důvody pro zavedení

nových daní: 1. ochrana život-

ního prostředí, 2. zvýšení da-

ňových příjmů, 3. nové roz-

dělení daňové zátěže mezi

poplatníky.

Ochrana 
životního prostředí

Životního prostředí se mů-

že týkat snaha snížit emisní

zátěž, nebo omezit exploata-

ci tzv. neobnovitelných pří-

rodních zdrojů. Tomu však

neodpovídá navržená kon-

strukce daně (viz tabulka).

Z pohledu ochrany životní-

ho prostředí je zcela lhostej-

né, zda emise produkují ne-

bo zdroje spotřebovávají

podnikatelské nebo nepodni-

katelské subjekty. Elektřina je

vyráběna ze zdrojů, které

produkují jen velmi málo

emisí a skleníkové plyny už

vůbec ne (jádro). Emisní pa-

rametry uhlí a plynu jsou vel-

mi rozdílné, ale zdanění je

stejné.

Ale především platí, že

i v případě ochrany životního

prostředí je tou nejlepší me-

todou ta, která přináší ne-

jmenší celospolečenské ná-

klady. V případě emisí jde

o to, aby mezní náklady na

snížení jejich produkce byly

co nejmenší - to znamená,

aby k snižování emisí byli

motivováni ti producenti,

pro které to je nejlevnější.

Takovou metodu známe. Je to

systém obchodovatelných

emisních limitů. V žádném

případě to nemůže být ploš-

né zvýšení cen na vstupu.

Jediným možným argu-

mentem je tvrzení, že toto

zboží má jistou poptávkovou

Energetické zdroje tako-

vou komoditou zcela jistě

jsou. Spotřeba energie má

v průmyslových zemích trva-

le rostoucí charakter. Podíl

jednotlivých energetických

zdrojů je jen otázkou ceny

(včetně nákladů na regulační

zásahy vlád). Nový cenový

signál v podobě zdanění uve-

dených zdrojů tak může krát-

kodobě vést k tlaku na sníže-

ní jejich spotřeby. Avšak ve

středně a dlouhodobém hori-

zontu dojde opět k růstu ab-

solutní spotřeby.

Dokumentovat tento vývoj

můžeme na příkladu ropy

a jejích derivátů.Vidíme, že si-

ce soustavně dochází ke zvy-

šování energetické účinnosti

(třeba jen spotřeba pohon-

ných hmot na jednotku výko-

nu u běžného auta za uplynu-

lých 30 let), tedy k relativní-

mu snižování spotřeby, ale ta

celkově neklesá. A to dokon-

ce navzdory skutečnosti, že

spotřební daň trvale roste.

Z uvedeného plyne, že i při

nejlepší vůli bude velmi ob-

tížné kvantifikovat dopad

zdanění a stanovit příslušné

kompenzace (obzvláště, když

dopady nebudou zdaleka rov-

noměrné - viz dále). Ale pře-

devším je jen málo pravděpo-

dobné, že by vlády odolaly

pokušení získat v tomto má-

lo transparentním prostředí

další zdroje. Jasně je tato poli-

tika viditelná právě na zdaně-

ní pohonných hmot.

Nové rozdělení daňové 
zátěže mezi poplatníky
I kdybychom věřili slibu,

že adekvátně ke zvýšení ne-

přímého zdanění dojde k sní-

žení daní přímých, nepůjde

v žádném případě o neutrál-

ní operaci. Různé sociální

skupiny jsou jednotlivými ty-

py daní zatíženy různě.

Učebnicovým příkladem mů-

že být skupina důchodců,

kteří – pokud si nepřivydělá-

vají – nejsou plátci daně z pří-

jmů. Naopak jsou významný-

mi konzumenty energií, ať už

elektřiny ke svícení nebo ply-

nu či uhlí k topení.

Navrhovaná kompenzace

je pro ně zcela nezajímavá

a protože se jedná o význam-

nou sociální skupinu, vznikl

by značný tlak (a s největší

pravděpodobností úspěšný)

na jinou formu kompenzace,

např. ve formě další sociální

dávky. V tom okamžiku však

přestává mít tato daň do

značné míry smysl, protože

dotace spotřebitelům ruší

předpokládaný motivační sti-

mul daný vyšší cenou.

Takových skupin, pro které

je kompenzace formou sníže-

ní přímých daní nezajímavá,

je celá řada (neziskový sek-

tor, školství, značná část zdra-

votnictví, atd.). Vypořádat se

s touto skutečností lze dvěma

způsoby - buďto se najdou ji-

né kompenzační mechanis-

my, nebo bude explicitně ře-

čeno, že toto přerozdělení

daňové zátěže je součástí cel-

kového plánu. První varianta

znamená jen další zbytnění

přerozdělovacího mechanis-

mu státu se všemi negativní-

mi důsledky. Pro druhou je

třeba nalézt věrohodné argu-

menty. Nevšiml jsem si do-

sud, že by jimi někdo z obháj-

ců nových daní disponoval.

Závěr
Dnešní daňový systém vět-

šiny evropských zemí není

posvátnou krávou seslanou

z nebes. Naopak, každý tro-

chu přemýšlivý člověk na

něm najde tolik nelogičností,

že brzy přestane mít chuť hle-

dat další. Bylo by proto zpo-

zdilé paušálně odmítat každý

návrh na změnu. Ale změna,

kterou navrhují autoři v tom-

to textu diskutované daně,

nepřispívá k vyšší transpa-

rentnosti a efektivitě systé-

mu. Naopak. Je to střelba na-

slepo, která se netrefí ani do

terče ochrany životního pro-

středí ani do lepší struktury

daňových soustav.

n

Podnikatelé nepodnikatelé

Uhlí 0,15 0,3

zemní plyn 0,15 0,3

elektřina 0,5 1

v eurech za GJ /uhlí, plyn/, MWh/elektřina/

Tabulka: Nové minimální sazby spotřebních daní

V případě ochrany životního
prostředí je tou nejlepší 

metodou ta, která přináší 
nejmenší celospolečenské 

náklady.

Konstrukce nových daní 
z energie daleko spíše 

připomíná klasické 
spotřební daně. 

elasticitu, která povede ke

snížení spotřeby, což bude

mít onen pozitivní vliv jak na

emise, tak na výši těžby vzác-

ných zdrojů. To je ovšem me-

toda výlovu rybníka graná-

tem. 

Podobným argumentem,

který jsem zaslechl, je pozi-

tivní vliv na inovace. Tato

(s)myšlenka je založena na

předpokladu, že vyšší cena

bude tlačit na hledání úspor-

ných energií. To je stará varia-

ce na princip rozbitého okna,

které prý má pozitivní vliv na

ekonomiku, protože dá práci

sklenáři.

Zvýšení 
daňových příjmů

Konstrukce těchto nových

daní daleko spíše připomíná

klasické spotřební daně.

Jejich existence je dána jen

a pouze potřebou státu získat

spolehlivý a dostatečně velký

zdroj příjmů. Proto je tato

daň uvalována na zboží s vel-

mi nízkou poptávkovou elas-

ticitou, to znamená, že změna

ceny (např. ropy) má mini-

mální vliv na výši celkové

spotřeby a daňový příjem stá-

tu tak zůstává stabilní.

Je jen málo pravděpodobné, 
že by vlády odolaly pokušení

získat  v tomto málo 
transparentním prostředí 

další zdroje.
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V posledních týdnech se

objevilo několik studií, ze-

jména z kuchyně ČSÚ, o stár-

nutí populace, které byly ši-

roce medializovány. Tvrdá

empirická data o populačním

vývoji jsou analyticky cenná.

Rozmáchlé hodnotící závěry,

které z těchto neutrálních

zjištění vyvozují média a část

politiků, jsou však úplně myl-

né. Položme si klíčové otázky:

Je stárnutí populace nebez-

pečné? A měl by se stát snažit

tento trend zvrátit?

Zbytečné obavy
Obavy o stárnutí populace,

které v různých obměnách

zaplňují stránky českých no-

vin již několik let, jsou zby-

tečné. Údaje ČSÚ o populač-

Nesmyslné nářky nad populačním vývojem
Marek Loužek
analytik Centra pro ekonomiku a politiku

ním vývoji žádný pesimismus

neimplikují. Stárnutí obyva-

telstva je naprosto přirozené,

pokud se prodlužuje střední

Průměrný věk Věkový medián
Sčítání lidu v roce

Muži Ženy Muži Ženy

1900 26,6 28,7 23,2 24,6

1910 27,4 28,7 23,5 24,7

1921 29,4 30,7 24,9 27,1

1930 30,6 32,3 27,7 29,7

1950 32,5 34,5 30,9 34,5

1961 33,5 35,6 32,0 34,9

1970 33,7 36,8 31,1 35,8

1980 33,6 37,0 31,5 34,5

1991 33,6 38,0 32,7 37,1

2001 37,1 40,3 35,0 36,6

Věková
struktura 

Podíl věkové skupiny (obě pohlaví – v % )

1950 1961 1970 1980 1991 2001

0–14 24,1 25,4 21,2 23,5 21,0 16,2

15–19 7,1 7,7 8,5 6,7 8,4 6,7

20–34 21,0 19,4 22,0 23,2 19,9 23,4

35–64 39,5 38,0 36,2 33,2 38,0 39,8

65 a více 8,3 9,5 12,1 13,4 12,6 13,8

Celkem 100 100 100 100 100 100

Pramen: Statistický portrét stárnoucího obyvatelstva, ČSÚ.

Tabulka 1: Věková struktura obyvatelstva

se stát snaží zvrátit objektivní

trend, místo aby se mu při-

způsobil. Pokud se zdokona-

luje lékařská péče a roste ži-

votní úroveň, není důvod na-

říkat. Je pravda, že podíl lidí

spadající do věkové kohorty

nad 65 let, stále stoupá (ta-

bulka 1). Věk 65 let však není

žádným magickým bodem,

nýbrž arbitrárně zvolenou

Tabulka 2: Průměrný věk a věkový medián

žů dnes u nás činí 37 a u žen

40 let, a nikoli 27 respektive

29 jako v roce 1900 (viz ta-

bulka 2), mohou stěží něko-

ho překvapit. Průměrný věk

je jednoduše aritmetický

průměr věku všech obyva-

tel v dané zemi. Přirozeně

máme dnes nejvyšší prů-

měrný věk v dosavadní his-

torii, protože lidé žijí citel-

NOVINKA

CEP nabízí sborník č. 29/2004 „Daňová konkurence“, kte-

rý shrnuje texty ze tří seminářů: „Rovná daň na

Slovensku“, „Fiskální opatření - reforma, nebo balíček?“

a „Daňová konkurence vs. daňová harmonizace“. Do sbor-

níku přispěli Ivan Mikloš, Vlastimil Tlustý, Mojmír
Hampl, Stanislava Janáčková, Jiří Rusnok, Ondřej
Schneider, Květa Kubátová, Petr Mach a Miroslav
Plojhar. Editorem sborníku je Marek Loužek. Rozsah

88 stran. 

Cena na dobírku: 89,- Kč.

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

hranicí demografických sta-

tistik.

Analytický soud o tom, že

„populace stárne“, je správný.

Nesprávné je však negativní

hodnocení tohoto trendu.

Podíl lidí nad 65 let stoupl

podle materiálu z 8 % v roce

1950 na téměř 14 % v roce

2001. Podíl dětí v populaci

klesl za posledních padesát let

z 24 % na 16 %, zatímco podíl

obyvatel ve věku 35–64 let zů-

stal téměř nezměněný. Co je

na tomto vývoji nepřirozené-

ho nebo hrůzostrašného? Nic.

Strašidlo 
průměrného věku

Informace, že „průměrný

věk“ žijících obyvatel u mu-

ně déle než před sto či dvě

stě lety.

Stárnutí populace je trend,

jemuž se vláda musí přizpů-

sobit, nikoli jej násilně měnit.

Nechť vláda provede potřeb-

né reformy, např. změní dů-

chodový systém. Snažit se

však donutit lidi mít více dětí

nebo omlazovat populaci vol-

nější imigrační politikou je

nadbytečné. Stimulace po-

rodnosti je kontraproduktiv-

ní i z toho důvodů, že je draze

vykoupena vyššími daněmi

všech.

Vliv stárnutí obyvatelstva

na veřejné rozpočty, který se

démonizuje, není a priori ne-

gativní. Klesá-li porodnost,

Jestliže prodlužování střední
délky života chápeme jako 

něco pozitivního, proč 
naříkáme nad „stárnutím“ 

populace, když jde zrcadlově
o totéž?

délka života. Jestliže prodlu-

žování střední délky života

chápeme jako něco pozitivní-

ho, proč naříkáme nad „stár-

nutím“ populace, když jde zr-

cadlově o totéž?

Stárnutí populace není tra-

gédie. Problém nastává, když

Pramen: Statistický portrét stárnoucího obyvatelstva, ČSÚ.

s
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nabízí se úspory v oblasti

školství, sociálních dávek či

zdravotních služeb dospívají-

cích. Jediné, kde nastává pro-

blém, je tlak na průběžný dů-

chodový systém. Pokud by

věk 60 či 65 let pro odchod

do důchodu bral jako dogma,

dostal by se systém se do věč-

ných deficitů. Jenže žádné ta-

kové dogma neexistuje.

Dožívají-li se lidé vyššího

věku než před deseti či pade-

sáti lety, musíme věk pro od-

chod do důchodu v průběž-

ném systému prostě posu-

nout. Že sociální demokracie

nebyla za šest let své vlády

schopna udělat tento jedno-

duchý účetní krok, je smutné.

Najdou-li politici odvahu ke

skutečné důchodové refor-

mě, která by změnila poměr

soukromého a státního dů-

chodu, je to jedině dob-

ře. Argumentovat by však mě-

li politicky, nikoli demogra-

ficky.

Obava z „vymírání“
Patrně největším strašá-

kem populačních studií je

Počet obyvatel k 31. 12.

Nízká Střední Vysoká

2002 10 203 269 10 203 269 10 203 269

2005 10 200 706 10 235 973 10 273 342

2010 10 141 170 10 283 042 10 432 067

2020 9 874 589 10 283 929 10 700 030

2030 9 386 262 10 102 433 10 822 994

2040 8 753 364 9 795 118 10 842 086

2050 8 066 072 9 438 334 10 830 080

Pramen: Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, ČSÚ.

Tabulka 3: Projekce obyvatelstva do roku 2050 

postupné „vymírání“ české

populace. Projekce obyvatel-

stva ČR do roku 2050, kte-

rou přinesl ČSÚ, bohužel

k těmto obavám přispěla.

Výpočet, že při určitém po-

pulačním vývoji by mohlo

v ČR být v roce 2050 např.

8 miliónů lidí (viz tabul-

ka 3), přece není katastrofic-

ký. Strach, že by kvůli tomu

byl český národ chudší, je

zbytečný.

Jednotlivci může být úplně

jedno, zda v jeho zemi žije 8,

10 nebo 12 miliónů spoluob-

Neporoučejme větru, 
dešti

Lamentování sociální demo-

kracie a lidovců nad populač-

ním vývojem je nesmyslné.

Vláda by se měla přizpůsobit

demografické realitě, nikoli

nesmyslně přizpůsobovat re-

alitu svým zbožným přáním.

Počasí ani populační křivky

zástupci lidu nezmění. Po-

litici by se měli starat o to,

aby veřejný sektor nebujel,

důchodový systém byl vyrov-

naný a daně byly co nejmen-

ší, nikoli dívat se lidem do po-

stele a radit: ploďte více dětí.

Kdyby kvůli stárnutí popu-

lace hrozilo snížení životní

úrovně nebo omezení osob-

ních svobod, bylo by o čem

diskutovat. Jenže nic takové-

ho se neděje. Rozhodování

o počtu dětí je soukromou

záležitostí individuálních pá-

rů. Trvejme na tom, aby česká

vláda řešila skutečné problé-

my a nesnažila se poroučet

větru - dešti. Toho jsme si za

čtyřicet let komunismu užili

více než dost.

čanů. Počet obyvatel možná

ovlivní celkovou výši HDP,

nikoli však bohatství na jed-

n

NABÍZÍME

CEP vydal sborník č. 28/2003 „Návrh evropské ústavy“.

Obsahuje texty ze semináře „Evropská ústava – cesta

k superstátu?“, na němž vystoupili Jan Zahradil, Jan
Kohout a Petr Fiala. Přetištěn je článek prezidenta

Václava Klause z MF Dnes. Doplňkové texty napsali

Petr Mach, Marek Loužek, Stanislava Janáčková,

Benjamin Kuras, Dalibor Plichta a Tomáš Haas.

V příloze je uveden kompletní návrh smlouvy zaklá-

dající ústavu pro Evropu, jak vyplynul z jednání

Konventu.

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

CEP nabízí sborník č. 27/2003 „Sto let od narození

George Orwella“. Těžiště publikace tvoří texty ze se-

mináře z 23. června 2003, na němž vystoupili

Benjamin Kuras, Ladislav Jakl a Zdeněk Zbořil.
Zaznamenán je článek prezidenta ČR Václava Klause
o Orwellovi z LN. Doplňkové texty napsali Ladislav
Nagy, Jeroným Janíček, Milan Knížák, Jan Ka-
poun a Michaela Procházková. Editor Marek
Loužek do sborníku zařadil výňatky z díla George

Orwella – „1984“ i „Farmy zvířat“.

Vláda by se měla přizpůsobit
demografické realitě, nikoli 
nesmyslně přizpůsobovat 

realitu svým zbožným přáním.

noho obyvatele. S trochou

ironie lze dokonce říci, že

čím méně lidí bude, tím více

bohatství na hlavu zbývá.

Kdo si přeje mít více dětí,

může. Proč však nutit ostat-

ní, aby plodili děti, které ne-

chtějí?
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Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta

Daňová harmonizace vs. daňová konkurence

ZPRÁVA ZE SEMINÁŘŮ CEPu

V úterý 13. ledna 2004

uspořádal CEP seminář

„Daňová harmonizace vs. da-

ňová konkurence“, na němž

vystoupili tři odborníci na da-

ňovou problematiku: profe-

sorka Květa Kubátová z VŠE,

Petr Mach z Centra pro eko-

nomiku a politiku a Miroslav

Plojhar z Newton Holding.

Akci moderoval Marek

Loužek.

Profesorka VŠE Květa Ku-
bátová nabídla teoretický

úvod do problému daňové

harmonizace versus daňové

konkurence. Zkoumala vliv

globalizace a jednotného tr-

hu na daně, možné reakce

vlád na ohrožení veřejných

rozpočtů. Pokusila se neutrál-

ně analyzovat přínosy i ne-

bezpečí daňové harmonizace

a konkurence.

Petr Mach z Centra pro

ekonomiku a politiku podpo-

řil daňovou konkurenci. Si-

tuace, kdy daňoví poplatníci

hledají lepší podmínky, je

podle referenta normální.

Snížení daní není hra s nulo-

vým, nýbrž kladným součtem.

Konkurence mezi státy je ana-

logická konkurenci na trhu.

Řečník vyvrátil námitku stou-

penců harmonizace, že různé

daně způsobují distorze. Har-

monizaci v rámci EU přirov-

nal k daňovému kartelu.

Miroslav Plojhar ze spo-

lečnosti Newton Holding ro-

zebral dosavadní vývoj daňo-

vé konkurence ve vyspělých

a středoevropských zemích

u daní ze zisku korporací: vý-

voj statutární daňové sazby

a skutečného daňového zatí-

žení. Dále se zabýval otázkou,

v čem a za jakých podmínek

lze koordinovat daně z příjmu

korporací. Daňová harmoni-

zace je podle něj nezbytná

kvůli efektivnosti společného

trhu v EU.

V diskusi vystoupili Sta-

nislava Janáčková, Miroslav

Tuček, Dušan Tříska a další.

Stanislava Janáčková vyslovila

tezi, že nejlepší cestou k har-

monizaci je daňová konku-

rence. Dušan Tříska navrhl,

aby přímé daně z korporací

spadly na nulu. 

Květa Kubátová upozornila

na rozdíl mezi koordinací

(slaďováním) a harmonizací

(přibližování ke stejným da-

ním). Petr Mach uvedl jako

příklad konkurence v oblasti

nepřímých daní tankování

benzínu u hranic. Miroslav

Plojhar vyslovil nesouhlas

s nulovou daní z příjmů práv-

nických osob.

ML

Ve středu 11. února 2004

uspořádal CEP seminář

k dvoustému výročí úmrtí

jednoho z největších světo-

vých filozofů – Immanuela

Kanta. Na akci, kterou bravur-

ně moderoval prezident Vác-
lav Klaus, vystoupili Milo-

slav Bednář z Filozofického

ústavu, profesor Milan

Sobotka z Filozofické fakulty

Univerzity Karlovy a Marek

Loužek z Centra pro ekono-

miku a politiku.

Miloslav Bednář z Filozo-

fického ústavu Akademie věd

ČR v úvodu rozebral Kantovu

noetiku, pak se zaměřil na fi-

lozofii dějin včetně účelnosti

přírody a morálního účelu.

Zdůraznil, že svoboda může

podle Kanta existovat jen

v republikánském zřízení,

kde existuje oddělení výkon-

né a zákonodárné moci.

Bednář kritizoval zneužívání

Kanta pro federalistické kon-

strukty EU, které usilují o po-

stupné zrušení národních de-

mokratických států ve pro-

spěch nadstátního despotis-

mu.

Profesor Filozofické fakul-

ty UK Milan Sobotka vysvět-

lil Kantovu nauku v „Kritice

čistého rozumu“. Objasnil

rozdíl mezi rozvažováním

(Verstand) a rozumem (Ver-

nunft). Připomněl Kantovy

antinomie a problém svobo-

dy a determinismu. Řečník

zdůraznil tezi o omezenosti

lidského rozumu u Kanta: lid-

ský rozum je mřížkou mezi

námi a světem. Nadsmyslové

objekty včetně Boha nelze

dokázat rozumem, pouze

v ně věřit.

Marek Loužek z Centra

pro ekonomiku a politiku se

zaměřil na Kantovu politickou

filozofii, jak je především ob-

sažena ve spisu o „K věčnému

míru“. Věnoval se diskusi mezi

realisty a idealisty v teorii me-

zinárodních vztahů a tzv.

„hobbesovské pasti“, do níž

obě skupiny upadly. Kantova

politická filozofie podle refe-

renta není utopická, pokud je

chápána jako morální impera-

tiv.

V diskusi vystoupili Fran-

tišek Vencovský, Jiří Kinkor,

Jindřich Vodička a řada dal-

ších. Profesor Vencovský při-

pomněl studii o Kantovi, kte-

rou psal Karel Engliš před pa-

desáti lety. Jiří Kinkor zasadil

Kanta do protestantské tradi-

ce a kritizoval kategorický im-

perativ jako oddělený od pra-

xe. Jindřich Vodička se ptal,

nakolik je Kantova filozofie

platná univerzálně, nebo vy-

věrá ze židovsko-křesťanské

tradice.

Prezident Václav Klaus

srovnával vývoj poznání

v ekonomii a filozofii. Mi-

loslav Bednář zdůraznil vliv

Kanta na české myslitele F.

Palackého a T. G. Masaryka.

Milan Sobotka zdůraznil, že

Kant je nadkonfesní filozof.

Marek Loužek vysvětlil, proč

je Kant aktuální i dnes. Akce

se těšila mimořádné účasti

odborné i laické veřejnosti.

ML

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu filozofa Miloslava Bednáře „Evro-

panská tyranie“. Kniha, k níž napsal předmluvu Jan
Zahradil, nese podtitul „Česká státní idea, Evropská unie

a demokratická civilizace“. Je souborem autorových publi-

kovaných 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 komentá-

ře. Publikace by neměla chybět v knihovně žádného od-

půrce ani obhájce EU. 

Cena na dobírku: 139 Kč.

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

Že je aktivistický ekologis-

mus (či ekologický aktivis-

mus) více obecnou ideologií

o člověku, o jeho svobodě,

o vztahu jednotlivce a státu,

o manipulaci lidí pod zámin-

kou vznešené ideje než

upřímnou snahou o „udrži-

telný rozvoj“, o ochranu zá-

kladních prvků životního

prostředí a o hledání racio-

nálních mechanismů, jak

dobré životní prostředí docí-

lit, je každému pozornému

pozorovateli tohoto fenomé-

nu posledních desetiletí snad

už dostatečně jasné. Přesto

dochází k věcem, nad který-

mi člověk vrtí hlavou a připo-

míná si, že se to neodehrává

ani ve stalinském komunis-

mu, ani v Orwellově utopic-

kém 1984.

V roce 2001 publikoval

dánský autor Bjorn Lom-
borg knihu s názvem „The
Skeptical Environmenta-
list“ (kterou vydalo vážené

nakladatelství Cambridge

University Press). Jedná se

o knihu, která je přístupná

velmi širokému okruhu čte-

nářů svou čtivostí a svou rela-

tivní snadností. Jedná se

o knihu, která je rozsáhlou

statistickou studií o stavu ži-

votního prostředí. Je to kni-

ha, která pro čtenáře zabýva-

jícího se touto problemati-

kou nepřináší nic převratné-

ho, co by už dávno neznal

odjinud. Je to kniha, která

dospívá k závěru, že řešení

problémů životního prostře-

dí je možné jen v bohaté a vy-

spělé společnosti pomocí

bohatství a technologií a že

řešení není v žádných ka-

tastrofických scénářích, vy-

žadujících plošná řešení brz-

dící ekonomický růst a přiro-

zený vývoj lidské společnos-

ti. Čili kniha je to optimistic-

ká, což ji činí velmi odlišnou

oproti tradičnímu pesimis-

mu environmentalistů. Kni-

ha je také plná informací

o tom, jak environmentalisté

zveličují různá nebezpečí,

vybírají jednostranné statisti-

ky a desinformují veřejnost.

Mně ale v této souvislosti vů-

bec nejde o recenzi této kni-

hy.

Zajímavé je něco jiného.

Takových textů je hodně, ale

žádný nevyvolal takový proti-

útok a takovou nenávist. Je to

pravděpodobně i proto, že

autorem je jeden ze sympati-

zantů s úsilím o ochranu ži-

votního prostředí, čili jeden

zevnitř. To vyvolalo neuvěři-

telnou reakci a neuvěřitelné

pokusy knihu (resp. autora)

umlčet. Nemohu neuvést ale-

spoň příklad. Dánský „Výbor

vědecké nečestnosti“ (to je

orwellovské slovo) knihu od-

soudil za to, že „je proti stan-

dardům dobré vědecké pra-

xe“. Tento jednostranný ná-

zor panelu plného odpůrců

Lomborga sice vyvolal reakci

v otevřeném dopisu 300 dán-

ských akademiků, kteří proti

tomuto závěru protestovali,

ale útoky podobného typu -

zcela neobvyklé ve světě, kde

denně vycházejí stovky kvalit-

ních i velmi nekvalitních od-

borných knih – stále pokra-

čují.

Známý ekologický aktivista

Paul Ehrlich (autor dnes snad

už v očích všech absurdní

knihy The Population Bomb

z doby před 30 lety) dokonce

napadl Cambridge University

Press, že neprovádí standard-

ní recenzní činnost, což se

ukázalo být zcela nepravdivé,

a bylo to jednoznačně vyvrá-

ceno.

To všechno ukazuje na to,

že aktivističtí ekologové ne-

chtějí, aby lidé Lomborgovu

knihu četli, protože se bojí,

že je v ní velmi přesvědčivě

ukázáno, jak oni zacházejí

s fakty, a protože se v ní argu-

mentuje, že cestou k řešení

ekologického problému jsou

bohatství a technologie, což

je pravým opakem jejich po-

stojů. Jak je to možné? Proč

stejné výbory na ochranu

čestnosti vědců neatakují

zjevné omyly excentrických

ekologů? Proč neřekne Paul

Ehrlich (a spousty dalších),

že se před 30 lety totálně mý-

lili, když neomalthusiánsky

předvídali celosvětové pře-

lidnění již před rokem 2000?

Proč Paul Ehrlich nepřizná,

že prohrál svou slavnou veřej-

nou sázku s Julianem Si-

monem o tom, zda drama-

ticky roste či neroste vzác-

nost přírodních zdrojů (která

je popsána v Lomborgově

knize)?

Toto není z mé strany po-

kus o recenzi skeptického en-

vironmentalisty. Je to zamyš-

lení nad tím, proč ekology

(ekologisty, aktivistické eko-

logy, environmentalisty, „ze-

lené“) tato kniha tolik zabole-

la. Kniha by u nás měla vyjít

a bylo by zajímavé vidět, co

by o ní řekli nebo napsali pá-

nové Patočka, Kužvart nebo

konec konců i Moldán.

Pozorně to budu sledovat.

Václav Klaus

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu Václava
Klause „Občan a obrana

jeho státu“. Jde o soubor

uveřejněných autorových

textů, které jsou rozčleně-

ny do čtyř tematických

bloků: Demokracie versus

občanská společnost, ide-

ová východiska a progra-

mové zásady, volby a zod-

povědnost politika, o po-

svátnosti práva a proble-

matičnosti jeho vytváření.

Předmluvu napsal a texty

sestavil Jiří Weigl. Knihu

doplňují dva rozhovory

Petra Hájka s Václavem

Klausem z knihy „Narovinu“. Vydal CEP v květnu 2002. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 326 stran.

Kniha Evropa pohle-
dem politika – pohle-
dem ekonoma je nejúpl-

nějším souhrnem textů

Václava Klause, které na

téma evropské integrace

napsal od roku 1993 do

roku 2001. V knize čtenář

najde jak autorovy názory

na otázky národní suvere-

nity a identity, tak i texty

zabývající se vztahy mone-

tární a fiskální integrace.

Klausův přístup lze shr-

nout jedním slovem – eu-

rorealismus. Kniha může

být cenným zdrojem in-

formací nejen pro polito-

logy a ekonomy, ale pro všechny občany, kteří jsou ochotni

vnímat problémy v celé jejich šíři, realisticky. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 224 stran.

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