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Nezaměstnanost – fiasko vlády

Nobelovu cenu za ekono-

mii získali dne 10. října 2005

Robert Aumann z Hebrew

University a Thomas Schelling

z University of Maryland.

Tyto dva ekonomy spojuje

tzv. teorie her (game theory),

tj. obor za který již v roce

1994 získala Nobelovu cenu

trojice John Harsanyi, John

Nash a Reinhard Selten. Po-

kusme se tedy oceněné auto-

ry zařadit do širšího kontextu

obecné analýzy chování člo-

věka a jeho organizací.

Strategické rozhodování
V současné ekonomii lze ja-

ko důležité proudy jejího vý-

voje vymezit i analýzu stále

nových případů tržní nedo-

konalosti, a dále kolektivního

rozhodování, kdy rozhodová-

ní nějakého celku je výsled-

kem integrace hlasů jeho čle-

nů. Je užitečné ukázat na zají-

mavou vazbu mezi těmito

proudy.

Nedokonalost pro nás bu-

de reprezentovat tzv. nekon-

kurenční (monopolistický)

trh, kde některý hráč je dost

silný, aby svým rozhodnutím

významně ovlivnil celkový

výsledek interakce s ostatní-

mi. Obvykle jde o případy,

kdy na trhu vystupuje malý

počet hráčů, v extrémním

případě jde o interakci pouze

dvou protihráčů, například

jediného výrobce s jediným

spotřebitelem.

Kolektivnost budeme re-

prezentovat tím, že při ma-

lém počtu hráčů se asi každý

z nich pokusí zjišťovat, či

alespoň odhadovat, jak se

rozhodnou ostatní hráči, tj.

sestaví výplatní matici, ve kte-

ré zaznamená nejen své vlast-

ní cíle, ale i cíle (strategie)

ostatních členů. Pro odlišení

se o takto uvažujícím subjek-

tu (hráči, členu) začalo říkat,

že se rozhoduje strategicky.

Podstatu takového rozho-

dování vysvětluje v oskaro-

vém filmu Beatiful Mind

John Nash (hraje ho Russell

Crowe) zhruba takto: „Na této

taneční zábavě jsem se rozho-

dl neusilovat o krasavici A,

protože ta se nejspíš stane

předmětem zájmu známého

lamače srdcí X. Mou volbou je

tedy dívka B: i ona je totiž

úchvatná a navíc nejspíš zů-

stane stranou zájmu ostatních

mládenců, paralyzovaných

marným bojem o krasavici A.“

Asi i pro tuto explikační

dovednost citovaného autora

byl výsledek takové hry po-

jmenován Nashova rovnová-

ha. Analýza její existence, či

dokonce efektivnosti se již

stala součástí hlavního prou-

du ekonomické teorie. Vše-

chny učebnice dnes napří-

klad obsahují výplatní matici

popisující tzv. vězňovo dile-

ma, tj. opět drama člověka, je-

hož vlastní rozhodnutí má

různé důsledky v závislosti

▲

počet evidovaných nezaměstnaných
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NABÍZÍME

CEP nabízí sborník č. 13/2002 „Kupónová privatizace“.

Část A přináší stěžejní analýzu kupónové privatizace z pe-

ra Dušana Třísky. Část B obsahuje doplňkové texty

Václava Klause, Roberta Holmana, Vladimíra
Rudlovčáka, Michala Hrubého, Jana Mládka a Marka
Loužka. Část C nabízí přílohy – údaje o kupónové privati-

zaci, přehled o nabídce a prodeji v první a druhé vlny, his-

torické komuniké ze setkání ministrů Klause, Ježka

a Mikloše z 9.12.1991 a kupónová knížka. Předmluvu ke

sborníku napsal Václav Klaus.

Cena: 50 Kč, 152 stran.

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

na tom, jak se rozhodne ně-

kdo jiný – jeho spoluvězeň.

Robert Aumann
Víme, že mezi obory spole-

čenského bádání se jediná

ekonomie naučila svou analý-

zu formalizovat, tj. matema-

ticky či alespoň geometricky

reprezentovat své základní

pojmy, hypotézy a závěry.

Mimořádnost modelů strate-

gického rozhodování je

ovšem dána tím, že příslušný

aparát, právě pod označením

teorie her, neposkytl nikdo

menší než John von Neu-

mann a Oskar Morgenstern,

a to již v roce 1944.

A právě po této matemati-

zující linii se rozvíjí práce

prvního z loňských laureátů,

Roberta Aumanna. O jeho

formalistické bravuře leccos

vypovídá už to, že Eco-

nometrica přijala k publikaci

celkem dvanáct jeho článků,

když snem každého matema-

tizujícího ekonoma je dosáh-

nout alespoň jedné takové

publikace.

Náš dojem pak jen umoc-

ňují názvy dalších zdrojů, ve

kterých lze najít Aumannovy

práce, namátkou: Bulletin of

the American Mathematical

Society, Pacific Journal of

Mathematics, Journal of the

Society for Industrial and

Applied Mathematics, Annals

of Mathematical Statistics,

Mathematics of Computa-

tion, Mathematics of Ope-

rations Research.

Nebudu předstírat, že jsem

četl příliš článků Roberta

Aumanna. Důvodem je i to,

že od jisté úrovně byl vždy

matematický formalismus

nad moje síly. Možná ale že

jsem už tenkrát také pochy-

boval, zda celá ta úžasná ma-

tematika není tak trochu sa-

moúčelná. Mrzelo mě to, pro-

tože jinak mi bylo celkem

blízké například Aumannovo

prominentní téma „opakova-

ných her s neúplnou infor-

mací“.

Thomas Schelling
Nobelovská nominace za

rok 2005 je pozoruhodná

i tím, že nás na tomto místě

nutí změnit tok výkladu a při-

pomenout další, metodolo-

gicky zcela odlišný aspekt

rozvoje moderní ekonomie.

Začněme jakoby triviálním

konstatováním, že každý

systém může být analyzován

z nejrůznějších hledisek, nej-

různějšími metodami, tj. na-

příklad z pohledu nejrůzněj-

ších oborů bádání. Například

ekonomický systém může být

popisován sociology, sociál-

ními psychology apod. – sa-

mozřejmě bez ohledu na to,

co si třeba myslíme o vyspě-

losti jejich oborů a tedy i kva-

litě jejich analýz.

Podstatně nadějnější se

dnes ovšem jeví opačný tok

myšlenek, tj. aplikace ekono-

mické metody mimo ekono-

miku, tj. na neekonomické,

zejména politické systémy.

Dokladem byly široce disku-

tované příspěvky takových

nobelovských laureátů jako

George Stigler (1982), James

Buchanan (1986), či Gary

Becker (1992). A právě v tom

se může skrývat jistá potíž,

neboť nyní bychom měli

k těmto velikánům ekono-

mického imperialismu přiřa-

dit i Thomase Schellinga.

Potlačme tyto rozpaky

a připomeňme jeho populár-

ní knihu The Strategy of

Conflict z roku 1960, která

do rolí vyjednávajících sub-

jektů ustavila tehdejší dvě su-

pervelmoci USA a SSSR, a to

nikoli jako protistrany nějaké

kupní smlouvy, ale jako účast-

níky tehdejší hry na stude-

nou válku.

Mezi mediálně zajímavé zá-

věry této Schellingovy mimo-

ekonomické aplikace teorie

her patřilo například dopo-

ručení, aby USA před jader-

ným úderem nechránily ob-

čany, ale své jaderné zbraně.

Sovětský svaz pak měl uvěřit,

že USA přežijí jeho jaderný

útok, a to v tom smyslu, že jej

budou schopny vítězně opě-

tovat. Jak připomíná the

Economist z 15. října 2005,

Schelling doporučoval, aby

USA rezignovaly na odzbroje-

ní či další protiatomové kryty

a spíš se snažily bezpečně

uložit svůj jaderný arsenál,

například v ponorkách.

Zdvořilé pochybnosti
Protože každá Nobelova ce-

na samozřejmě rozladí všech-

ny, kteří ji ještě nedostali, zde

jsou ty moje kritické po-

známky. Za prvé, Aumann

možná ani není ekonom, ale

matematik (nevíme pak

ovšem, jak by obstál mezi ma-

tematiky). Schelling se zase

spíš prosadil jako strategický

poradce Pentagonu (třeba

i špičkový).

Druhý kritický osten může

mířit na celou hráčskou ter-

minologii, která naznačuje,

že se řeší cosi mimořádného

a poněkud se tedy zastírá, že

předmětem řešení je jen je-

den zvláštní případ, tzv. asy-

metrie informací. Nám by tak

třeba mohlo uniknout, že exi-

stuje i jiná varianta téhož pro-

blému, jak o tom svědčí

Nobelovy ceny udělené v ro-

ce 2001 (George Akerlof,

Michael Spence a Joseph

Stiglitz).

Studenti se zde totiž něco

dozvěděli i o nevhodnosti za-

měňovat vědu a poradenství.

K tomu Schellingovu pora-

denství si dovolím připojit

poznámku jako pamětník

hned několika vlnobití stude-

né války. Z té doby si totiž vy-

bavuji šeptem šířené zprávy

o jakési nové zbrani Ame-

ričanů, která, přes svůj le-

grační název game theory,

umožní na Sovětech vyjednat

vždy jen ten nejlepší výsle-

dek. Realita byla taková, že

v té době byl Sovětský svaz

rok od roku silnější a že jeho

rozpínavosti se až o dost po-

zději postavili Ronald Reagan

s Margaret Thatcherovou.

Proč se nakonec Sovětské

impérium rozpadlo, bude ješ-

tě dlouho předmětem váž-

ných diskusí. Důvody budou

předkládány nejrůznější, ale

zcela správně mezi ně nikdo

nikdy nezařadí jakýkoli sou-

bor formálně dokonalých

modelů – a to při veškeré

myslitelné úctě, kterou osob-

ně chovám k vědě, ekonomii

a matematickým modelům

vyjednávání. ■
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NOVINKA

CEP nabízí nový sborník č. 45/2006 „Přebytek obchod-
ní bilance – zázrak nebo zákonitost?“, který shrnuje

texty ze tří ekonomických seminářů konaných na pod-

zim loňského roku. Do sborníku přispěli Michaela
Erbenová, Helena Horská, Stanislava Janáčková,

Eva Zamrazilová, Robert Holman, Martin Kupka,

Martin Pecina, Dušan Tříska, Pavel Bém, Petr
Bendl, Věra Jourová a Petr Mach. Editorem sborní-

ku je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident

Václav Klaus.

Cena: 50 Kč, 120 stran.

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

▲

Evropská komise připravu-

je návrh směrnice o společ-

ném harmonizovaném zákla-

du daně firem. Podle něj by

měla EU určit jednotná pravi-

dla pro určení základu daně

firem. V případě firem půso-

bících ve více členských stá-

tech by se celkový základ da-

ně vypočetl dohromady za

všechny pobočky a mezi

členské země a rozdělil podle

klíče stanoveného Evropskou

unií. Na přidělený podíl zá-

kladu daně by členská země

uplatnila vlastní sazbu daně.

Evropská komise chce ovládnout přímé daně
Ivo Strejček
poslanec Evropského parlamentu

pravě domácího referenda.

Vláda tehdy okřikovala kaž-

dého, kdo na tato úskalí bu-

doucího členství upozor-

ňoval.

Od roku 2001 navrhovala

Evropská komise tzv. dvou-

rychlostní strategii, jak co

možná nejvíce „vyjmout“ fis-

kální politiku z pravomocí

národních vlád. Chtěla cíle-

nými opatřeními vyřešit jed-

notlivé naléhavé problémy

v krátko- a střednědobém ho-

rizontu; v dlouhodobém ho-

rizontu představit celkové ře-

šení, které by spočívalo

v transformaci všech 25 da-

ňových systémů do jediného

systému evropských daní.

Podstatou dnešního návr-

hu je, že všechny (nebo sku-

pina) členské státy odsouhla-

sí jednotný systém pravidel,

který vymezí daňový základ.

Daňové sazby by byly stano-

vovány vládami členských ze-

mí a jednotný konsolidovaný

základ daně by byl alokován

dle dohodnutého vzorce (ap-

portionment formula).

Jednotný povinný harmo-

nizovaný základ daně bude

aplikován na veškeré podni-

kání, ne pouze právnické

osoby a ne pouze na společ-

nosti s tzv. přeshraniční pů-

sobností. Jednotný povinný

konsolidovaný základ daně

nahradí existující národní da-

ňové zákony a budou mu

podléhat i ti, kteří působí

pouze na území jediného

členského státu. Má jít o „jem-

nější“ formu zdanění evrop-

ské společnosti, její dosah

však bude mnohem širší.

Na úspěšném zavedení jed-

notného konsolidovaného zá-

kladu daně staví zdanění příj-

mu tzv. evropské společnosti.

Základy existujících daní

v národních státech vymizí,

což povede ke vzniku jednot-

ného systému daňových pra-

videl. Evropská daň z příjmu

právnických osob bude spra-

vována nově vzniklým evrop-

ským úřadem, sazby budou

stanoveny na úrovni EU a da-

ňové výnosy budou financo-

vat rozpočet EU.

Nebezpečná regulace
EU nemá mandát regulovat

přímé daně proto, že to člen-

ské státy nechtějí. Členské

státy považují za důležité, aby

mohly o přímých daních roz-

hodovat samy. Evropské ko-

misi je jasné, že snaha regulo-

vat sazby daní by byla abso-

lutně politicky neprůchodná,

pokouší se tedy regulovat zá-

klad daně.

Daň je součinem základu

a sazby. Není tedy žádný pod-

statný rozdíl mezi tím, zda EU

určí základ či sazbu. Proto,

dovolíme-li EU přisvojit si ve

jménu „vnitřního trhu“ pra-

vomoc určovat základ, nezbu-

de jediný argument proti to-

mu, aby nemohla později ur-

čovat i sazbu! Návrh spočívá

na dvou zásadních pilířích:

stanovení jednotného zákla-

du a stanovení klíče pro jeho

rozdělení za účelem zdanění.

Stanovení jednotného zá-

kladu nejen nepřímo ovlivní

velikost vybrané daně tím, že

daň je součinem základu

a sazby, ale znamená také vý-

razný zásah do suverenity

Evropská daň z příjmu
právnických osob bude

spravována nově vzniklým
evropským úřadem, 

sazby budou stanoveny 
na úrovni EU a daňové 

výnosy budou financovat
rozpočet EU.

„Rovná daň“ by se stala
iluzí, protože pravomoc 

určit základ daně je 
neoddělitelnou součástí
konceptu rovné daně.

Nelze zavést rovnou daň,
pokud základ daně bude

určovat EU.

Jde o další pokus zasáh-

nout do pravomoci člen-

ských zemích mít výhradní

právo určovat přímé daně.

Touto snahou EU překračuje

svůj mandát, zavedení by zna-

menalo revoluční zásah do

suverenity členských států

s dalekosáhlými hospodář-

skými důsledky. Výrazné

omezení daňové konkurence

v Evropě by bylo pro Českou

republiku výrazně škodlivé.

Podstata záměru
Pokus prosadit jednotný

evropský daňový systém sahá

do poloviny 90. let. Až v říjnu

2001 ovšem Evropská komise

prezentovala svůj plán pod

obecným názvem Zdanění fi-

rem. Tento plán detailněji

představila v listopadu 2003

a poté předložila materiál na

neformálním setkání Ecofinu

v září 2004.

Tuto časovou posloupnost

je užitečné připomenout pře-

devším proto, že vláda České

republiky již minimálně

v těchto letech musela mít

detailní informace o tom, že

Evropská komise hodlá har-

monizovat přímé daně – již

v době vrcholících jednání

o přistoupení ČR k EU a pří-

a hospodářské politiky státu.

Např. otázka, nakolik má vý-

počet základu (tj. definice

odečitatelných položek) pod-

porovat či nepodporovat in-

vestice, musí být výsostnou

pravomocí národního státu.

V různých zemích je také

např. různě stanovena odeči-
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NABÍZÍME

CEP nabízí sborník číslo 29/2004 „Daňová konkurence“,

který shrnuje texty ze tří seminářů: „Rovná daň na

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

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

ku 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. 

Cena 50 Kč, 88 stran.

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

Sborník obsahuje texty vystoupení na semináři věnovaném té-

matu rovné daně. Vlastimil Tlustý ve svém vystoupení vysvět-

luje pojem rovné daně, Petr Mach a Ladislav Minčič se za-

měřují na konkrétní efekty zavedení rovné daně. Sborník je do-

plněn textem přednášky, kterou přednesl Alvin Rabushka, je-

den z autorů myšlenky rovné daně, v roce 2000 na konferenci

Progress Foundation v Curychu. Sborník je vybaven i soubo-

rem otázek a odpovědí o rovné dani.

Cena 50 Kč, 92 stran.

tatelnost firemních příspěv-

ků na penzijní pojištění za-

městnanců. Sjednocení těch-

to pravidel je tak značným

nákrokem k unifikaci penzij-

ních systémů. Jednotné sta-

novení základu daně z příjmu

je tedy hlubokým zásahem do

hospodářské politiky. „Rovná

daň“ by se stala iluzí, protože

pravomoc určit základ daně

je neoddělitelnou součástí

konceptu rovné daně. Nelze

zavést rovnou daň, pokud zá-

klad daně bude určovat EU.

Jednotně stanovený základ

daně firmy má být rozdělen

na základě určitého klíče me-

zi členské státy, aby jej tyto

zdanily svojí sazbou. To de

facto znamená konec daňové

konkurence, protože země si-

ce budou moci mít (zatím)

různou sazbu daně, ale lákání

firem touto sazbou bude do

značné míry bezpředmětné,

jelikož objem základu ke zda-

nění bude pevně přidělen

podle vzorce.

Vzorec pro rozdělení zisku

není zatím navržen. Nabízí se

formule, podle které se již

dnes dělí výnos Evropské

centrální banky (tzv. mone-

tární příjem), který také vzni-

ká konsolidací výnosů jedno-

tlivých centrálních bank.

Mezi další uvažované metody

patří odvození vzorce od při-

dané hodnoty vzniklé v jed-

notlivých státech, tak jak ji

firmy vykazují jako plátci

DPH, nebo na základě váže-

ného průměru kombinace tří

faktorů, tržeb, kapitálu a prá-

ce, jak navrhla Komise v roce

2003. Vzorce pro výpočet

rozdělení daňového základu

se mají lišit i podle odvětví

(jiný pro průmyslové podni-

ky, jiný pro banky, atd.).

Harmonizace 
přímých daní

EU a zejména její velké ze-

mě s vysokými daněmi (Ně-

mecko a Francie) dlouhodo-

bě brojí proti „nekalé“ daňové

konkurenci a snaží se prosa-

dit regulaci přímých daní do

pravomocí EU. I návrh tzv. ev-

ropské ústavy z dílny Kon-

ventu obsahoval odstavec,

který by umožnil EU regulo-

vat přímé daně. Nicméně na

mezivládní konferenci EU

v červnu 2004 britský premi-

ér Tony Blair zabránil pronik-

nutí pravomoci EU regulovat

daně z příjmu do návrhu

v zájmu fungování vnitřního

trhu harmonizovat nepřímé

daně: „Rada bude, jedná-li jed-

nomyslně na návrh Komise

a po konzultaci s Evropským

parlamentem a Hospodář-

ským a sociálním výborem,

přijímat opatření k harmoni-

zaci legislativy týkající se daní

z obratu, spotřebních daní

a dalších forem nepřímých

daní do takové míry, do jaké

je ona harmonizace nezbytná

k vytvoření a zajištění funkce

vnitřního trhu“.

Tedy za předpokladu jedno-

myslného rozhodnutí Rady.

Potvrzuje to i úvodní prohláše-

ní oficiální stránky Evropské

komise věnované daňové poli-

tice, „v EU mají výhradní od-

povědnost za přímé daně – za

objem vybrané daně ze zisku

firem a z příjmu jednotlivců –

jednotlivé vlády.“

Česká verze téže stránky

(později vzniklá) však již pra-

ví: „...Systémy přímých daní

vyžadují jen omezenou har-

monizaci a obecně mohou

EU a zejména její velké
země s vysokými daněmi

(Německo a Francie)
dlouhodobě brojí proti

„nekalé“ daňové
konkurenci a snaží se 

prosadit regulaci přímých
daní do pravomocí EU. 

ústavního textu, když vyškrt-

nutí příslušných článků zařa-

dil mezi své vyjednávací man-

tinely, takže možnost regulo-

vat přímé daně byla nakonec

z finálního návrhu tzv. euroú-

stavy vypuštěna.

Článek 93 Smlouvy o zalo-

žení Evropských společenství

dává Evropské unii právo

▲
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NABÍZÍME

CEP nabízí sborník č. 24/2003 „Alois Rašín – český politik,

právník a národohospodář“. Obsahuje texty ze semináře z 19.

února 2003, na němž vystoupili Václav Klaus, Marta Ehlová,

Jana Čechurová a Robert Holman, a doplňkové 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 měnové odluce a pasáže z knihy

„Národní hospodářství“. 

Cena: 50 Kč, 100 stran.

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

CEP nabízí sborník číslo 35/2004 „Velká deprese“, do něhož

přispěli Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka,

František Vencovský, Burton Folsom, František Stell-
ner, Radek Soběhart a Ladislav Tajovský. Editoři Marek
Loužek a Ladislav Tajovský zařadili do příloh projevy

Franklina D. Roosevelta a Herberta Hoovera a informa-

ci o deseti největších burzovních krizích ve 20. století. Před-

mluvu ke sborníku napsal prezident Václav Klaus. 

Cena: 50 Kč, 110 stran.

být ponechány v kompetenci

členských států. V rámci EU

se ale všichni shodují na

tom, že je potřeba spolupra-

covat a zabránit tak škodli-

vé konkurenci v této oblasti.“

Tato orwellovská pozvolná

změna výkladu je přesným

popisem postupů, na které je

EU zvyklá. Harmonizace da-

ně z příjmu přichází plíživě,

obcházeje přitom mandát da-

ný EU Zakládací smlouvou.

Nedávná zpráva hospodář-

ského výboru Evropského

parlamentu připouští, že

„Smlouva o založení Evrop-

ského společenství ... nevyža-

duje harmonizaci legislativy

týkající se přímého zdanění“.

To je další orwellovský posun.

Nikoliv „nevyžaduje“, správně

musí být „nedovoluje“. EU to-

tiž nemůže dělat nic, k čemu

jí nedají mandát členské státy.

Evropská komise se snaží

ospravedlnit mandát regulo-

vat přímé daně článkem 94

umožňujícím regulovat údaj-

ně cokoliv ve jménu „vnitřní-

ho trhu“. Jak uvádí např. zmi-

ňovaná zpráva hospodářské-

ho výboru EP, „[Smlouva

o založení Evropského spole-

čenství] stanovuje v článku

94 nutnost přiblížit právní

předpisy členských států, kte-

ré ovlivňují fungování vnitř-

ního trhu.“

vyšší zákon EU – Zakládací

smlouvu. Vzhledem k tomu,

že článek 93, který explicitně

hovoří o daních, nedovoluje

EU regulovat přímé daně, nel-

ze se na článek 94 vůbec od-

volávat. EU nemá k regulaci

přímých daní mandát.

Podrývání suverenity
Zavedení společného kon-

solidovaného základu daně

firem není v zájmu České re-

publiky. Dnes ČR vybírá na

dani z příjmu právnických

osob asi 150 miliard ročně. Je

pravděpodobné, že realizací

systému konsolidovaného zá-

kladu daně Česká republika

přijde o značnou část tohoto

výnosu, a to nikoliv ve pro-

spěch svých daňových po-

platníků, ale ve prospěch ji-

ných zemí EU.

Mezi významné plátce daní

v ČR patří takové mezinárod-

ní firmy jako KBC nebo

Volkswagen. Tyto firmy dosa-

hují největších zisků právě

v České republice a část jejich

českých daní by EU de facto

přetáhla do Německa, Belgie

a dalších zemí. Potlačení da-

ňové konkurence a přerozdě-

lení zisků ve prospěch vlád

lpějících na neefektivním so-

ciálním modelu by navíc ved-

lo ke zpomalení hospodářské-

ho růstu v celé Evropě.

Návrh na konsolidaci zákla-

du daně firem a jeho redistri-

buci je pokusem EU obejít

smluvní základ a přisvojit si

pravomoc určovat přímé da-

ně. Stanovení základu podrý-

vá suverenitu, jednoznačnou

pravomoc členských států ur-

čovat nejen základ jako tako-

vý, ale zprostředkovaně i hos-

podářskou politiku včetně

nastavení penzijního systé-

mu. Návrh znamená narušení

zdravé daňové konkurence,

jehož důsledkem nebude

proklamovaný růst ekono-

mik, ale zpomalení růstu.

České republice navíc návrh

vezme značnou část daňo-

vých příjmů ve prospěch

Německa, Francie a dalších

starých zemí EU.

Návrh na konsolidaci
základu daně firem a jeho
redistribuci je pokusem EU

obejít smluvní základ 
a přisvojit si pravomoc 

určovat přímé daně.

Článek 94 přitom praví:

„Rada bude, jedná-li jednomy-

slně na návrh Komise a po

konzultaci s Evropským parla-

mentem a Hospodářským

a sociálním výborem, vydávat

směrnice pro sbližování tako-

vých zákonů, regulace nebo

administrativní opatření pro

členské státy, které přímo

ovlivňují vytvoření nebo zajiš-

tění funkce vnitřního trhu“.

Je to zjevná snaha obejít nej- ■



6

NEWSLETTER – únor / 2006

LEGISLATIVNÍ OKÉNKO

Tragický zákon o zemědělství
V listopadu začala platit 

novela zákona o zemědělství

a dalších zákonů (441/2005

Sb.). Návrh předložila skupi-

na poslanců ČSSD P. Zgar-

ba, L. Skopal, K. Kratochvíle

a J. Řihák. Byl to jeden ze zá-

konů, které prezident loni

vrátil Sněmovně. Prezidenta

ale přehlasovalo 124 poslan-

ců ČSSD, KDU-ČSL a KSČM,

takže zákon vstoupil v plat-

nost.

Nový zemědělský zákon je

klasickou regulační a svobo-

du omezující novelou, která

jde i nad rámec toho, co po

nás chce Evropská unie.

Během předkládání zákona

navíc došlo k obejití standard-

ních pravidel. Ačkoliv novela

vznikala pravděpodobně na

ministerstvu zemědělství, mi-

nistr ji sněmovně nepředložil

jako vládní návrh. Novelu

předložila skupina poslanců,

čímž se mj. předkladatelé vy-

hnuli standardnímu připo-

mínkovému řízení nebo nut-

nosti vyčíslit náklady novely

pro stát a pro občany.

Novela výrazně zvyšuje

kontrolu státu nad zeměděl-

ským podnikáním. Zákon da-

ňově zvýhodňuje družstva

oproti soukromým farmá-

řům. Státnímu zemědělské-

mu intervenčnímu fondu –

této již dnes téměř všemocné

a nekontrolovatelné instituci

– se dává pravomoc kontrolo-

vat spojování farmářů, nekon-

trolovaně přidělovat dotace

bez jakýchkoliv pravidel, své-

volně nakládat se skladovými

zásobami z intervenčních ná-

kupů.

Na rozhodnutí Státního ze-

mědělského intervenčního

fondu se nemá vztahovat

správní řízení, takže proti li-

bovolnému rozhodnutí nee-

xistuje možnost odvolání.

Nové kontrolní pravomoci se

dávají dalším úřadům včetně

Ústředního kontrolního a zk-

ušebního ústavu zemědělské-

ho. Prostor pro korupci v po-

státněném zemědělství se jen

zvýší. Běžný farmář bude více

papírovat než obdělávat pů-

du.

Zavádí se řada dalších evi-

dencí zemědělských podnika-

telů, včetně povinnosti farmá-

řů evidovat a hlásit kdejakého

chřástala nebo bukáčka pol-

ního, který by se snad objevil

na vašem poli. Zavádí se po-

kuta půl milionu za nákup

mléka od osoby, která nemá

přidělenou kvótu a mnoho

dalších regulací. Všichni si

teď budeme muset dávat po-

zor, zda nekupujeme mléko

od „zločince“, který překročil

množstevní kvótu.

Výraznou novinkou také je,

že zemědělská družstva bu-

dou moci nově od daňového

základu odečítat vypořádané

podíly oprávněných osob, a to

i zpětně. Takže budou existo-

vat vedle sebe na jedné straně

zemědělská družstva, která

budou platit nižší daň a farmá-

ři, kteří budou platit plnou

daň, i když oba budou mít stej-

né výnosy a stejné náklady.

Je až neuvěřitelné, kam

opět dospěla regulace země-

dělství – oboru, který by se

přirozeně mohl obejít bez ja-

kékoliv regulace a byrokracie,

protože konkurence je zde té-

měř dokonalá. My ale máme

systém, kde farmáři platí da-

ně do Prahy, pražská vláda je

odesílá do Bruselu, Brusel je

posílá zpátky do Prahy a stát-

ní agentura je rozděluje ze-

mědělcům.

Zakazuje se vypěstovat ví-

ce, než kolik dovolují rozhod-

nutí bruselských úředníků;

státní intervenční fond vyku-

puje obilí a mléko za cenu sta-

novenou v Bruselu a staví na

to nové a nové sklady.

Přiděluje svévolně dotace ješ-

tě nad rámec bruselských

a proti jeho rozhodnutím ne-

ní odvolání. Aby toho nebylo

málo, budou družstva, po-

hrobci reálného socialismu,

platit nižší daně než ostatní

farmáři. Myslím, že nad tím

by i Marťané nechápavě krou-

tili hlavou.

NABÍZÍME

CEP doporučuje sborník číslo 32/2004 „Trvale udržitelný

rozvoj“, do něhož přispěli ministr životního prostředí Libor
Ambrozek, ekonomové Mojmír Hampl a René Hladík,

novinář Ivan Brezina, poslanec Martin Říman, dále Petr
Mach a Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku.

V příloze jsou přetištěny články Václava Klause o životním

prostředí z let 2000 až 2002. Předmluvu ke sborníku napsal

Václav Klaus. 

Cena 50 Kč, 100 stran.

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

CEP nabízí sborník č. 22/2003 „Budoucnost českého země-

dělství“, do něhož přispěli Vlastimil Tlustý, Jan Záhorka,

Jan Fencl, Václav Klaus, Jarmila Vlasáková a Marek
Loužek (editor sborníku). Do příloh jsou zařazeny výsled-

ky přístupového jednání mezi ČR a EU v kapitole zeměděl-

ství, celkový objem financí pro zemědělství, výše kvót, roz-

počtové výdaje na společnou zemědělskou politiku.

Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus. 

Cena: 50 Kč, 60 stran.

■
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ZPRÁVA ZE SEMINÁŘE

Evropská regulace chemického průmyslu
V pondělí 16. ledna uspořá-

dalo Centrum pro ekonomi-

ku a politiku seminář na téma

„Evropská regulace chemic-

kého průmyslu“ s podtitulem:

rozhoduje EU lépe než národ-

ní stát? Na panelu, který mo-

deroval prezident Václav

Klaus, vystoupili ředitel od-

boru environmentálních rizik

MŽP Karel Bláha, ředitel

Svazu chemického průmyslu

Ladislav Novák a poslanci

Evropského parlamentu Jan

Zahradil a Vladimír Železný.

Karel Bláha přinesl infor-

mace jako vedoucí delegace

ČR v Evropské radě o chemic-

ké směrnici. REACH znamená

registraci, evaluaci a autorizaci

chemických látek. Má vznik-

nout Evropská agentura pro

chemické látky se sídlem

v Helsinkách. Bláha popsal

způsob rozhodování o této

směrnici v Radě a Evropském

parlamentu. Přiznal, že sám na

směrnici nemá názor; je pouze

loajálním státním úředníkem,

který vyjednává za vládu.

Ladislav Novák vysvětlil

postoj zástupců českého che-

mického průmyslu ke směrni-

ci. Společenské povědomí

o chemickém průmyslu je ne-

gativní, proto veřejnost regu-

laci vítá. Ta je však zásadně

špatná. REACH je byrokratic-

ký, nákladný a zatěžující.

Nejsou doceněny jeho sociál-

ní a ekonomické dopady. Re-

gulace chemie existovala již

před Reachem, tato je však

osudová. Její dopad v ČR od-

hadl přinejmenším na šest mi-

liard Kč během jedenácti let.

Jan Zahradil kritizoval

princip presumpce chemické

viny, z něhož REACH vychází.

REACH je nejsložitější legisla-

tivní návrh v dějinách EU.

Existuje pět důvodů vystupo-

vat proti němu: ekonomický

(1,7 miliónu lidí zaměstna-

ných v chemii v EU), vědecký

(zlepšení zdraví nelze proká-

zat), mezinárodně smluvní

(rozpor s pravidly WTO),

kompetenční (regulaci má

provádět národní stát) a poli-

ticky ideologický (omezení

lidské svobody).

Vladimír Železný označil

REACH za regulační mon-

strum. 1100 stran návrhu re-

gulace se prakticky nedá pře-

číst. Projednávání v Evrop-

ském parlamentu bylo chao-

tické, šlo u frašku. Ani komi-

sař nebyl schopen komento-

vat jednotlivé pozměňovací

návrhy. Schválení REACHe by-

lo náhražkou za evropskou

ústavu. Železný kritizoval re-

gulační běsnění EU, které vy-

jadřuje nedůvěru ve spontán-

nost a přirozenost.

Bývalá náměstkyně minis-

terstva životního prostředí

Eva Tylová v diskusi obhajova-

la směrnici poukazem na ob-

rovské zisky chemického prů-

myslu a negativním dopadem

na životní prostředí. Dušan

Tříska nastolil otázku, zda to,

co je nyní kontrolováno na ná-

rodní úrovni, se bude ještě

kontrolovat na evropské úrov-

ni. Milan Rokytka se tázal, zda

ze současného regulačního

otroctví existuje východisko.

Václav Klaus vyjádřil obavu,

že náklady REACHe budou

o řád vyšší, než citoval zástup-

ce chemického průmyslu.

Kritizoval fakt, že se testování

chemických látek přesouvá

z jednoho místa na druhé.

Když prezident poprvé slyšel

o REACHi, považoval jej oka-

mžitě za nepatřičný. Regulace

chemie je podle něj sporná.

Ale když už existuje, měla by

být vykonávána z národní

úrovně.

Karel Bláha ujistil, že už

otestované chemické látky na

národní úrovni se nebudou

znovu kontrolovat na evrop-

ské úrovni. Ladislav Novák po-

tvrdil, že vedle přímých nákla-

dů 7 miliard korun regulace

vyvolá i náklady nepřímé, kte-

ré se budou pohybovat v řádu

desítek miliard korun. Podle

Jana Zahradila tvorba brusel-

ské legislativy vyplývá z kom-

plexu méněcennosti evrop-

ských poslanců. Vladimír Že-

lezný upozornil, že chemické

firmy už platí daně; proto by

podle něj testování chemic-

kých látek státem mělo být za-

darmo. ML

NABÍZÍME

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

CEP nabízí studii „Vyčerpání zdrojů – skvěle prodejný
mýtus“ z pera známého českého ekonoma Mojmíra
Hampla. Knížka se zabývá vztahem ekonomie a přírod-

ních zdrojů, zkoumá skeptické názory o vyčerpání zdrojů

a dokazuje jejich mylnost. Na konceptu „prověřených zá-

sob“ a podceňování růstu poznání Hampl ukazuje, proč vy-

čerpání nemusí děsit. K publikaci napsal předmluvu

Václav Klaus. 

Cena 50 Kč, 68 stran.

CEP nabízí sborník č. 44/2006 „Postdemokracie – hroz-
ba nebo naděje“, do něhož přispěli Ladislav Jakl,
Michal Semín, Vít Hloušek, Jiří Tutter, Lubomír Brokl
a Petr Mach. Do příloh editoři Dina Chmaitilliová a Petr

Mach zařadili projev Václava Klause na varšavském summu-

tu Rady Evropy, článek o NGO-ismu a polemiku o post-

demokracii z MF Dnes. Předmluvu napsal prezident Václav
Klaus.

Cena: 50 Kč, 88 stran.



8

NEWSLETTER – únor / 2006

INTERVIEW VÁCLAVA KLAUSE PRO TÝDENÍK EURO

1. V článku pro Lidové no-

viny jste napsal, jak by měla

podle vašeho názoru vypa-

dat národní kritéria pro za-

vedení eura v Česku. Zá-

roveň však uvádíte, že tyto

podmínky splněny nejsou.

Lze tedy namítnout, že jako

kritik evropské měnové unie

chcete nastavit kritéria tak,

abyste přijetí eura zabránil.

Nejsou vaše úvahy o kritéri-

ích pouze jinou formou ar-

gumentace proti zavedení

evropské měny?

Nejsem „jenom“ kritik ev-

ropské měnové unie. Jsem

„také“ ekonom, který se teo-

reticky otázkám měny, pe-

něz, inflace, makroekono-

mie, měnové politiky a cent-

rálnímu bankovnictví věno-

val celý svůj profesionální ži-

vot. Téměř sedmnáct let jsem

také pracoval ve Státní bance

československé a už v sedm-

desátých letech jsem formu-

loval a publikoval svá první

„měnová kritéria“.

Několik let jsem byl minist-

rem financí, který se pokou-

šel co nejdéle udržet společ-

nou československou měnu

a díky tomu si více než kdo-

koli jiný uvědomil řadu zá-

sadních, ne příliš snadno spl-

nitelných podmínek pro

smysluplnou existenci spo-

lečné měny dvou či více ne-

příliš sourodých zemí. Jsem

také profesorem v oboru fi-

nancí na Vysoké škole ekono-

mické v Praze. O tématu spo-

lečné evropské měny jsem

v minulém desetiletí mnoho-

krát publikoval své texty do-

ma i v zahraničí.

Z toho vyplývá, že mé názo-

ry na tyto věci nejsou žádnou

politickou hříčkou nebo poli-

tických apriorismem.

2. Evropský komisař pro

měnové záležitosti Joaquín

Almunia v rozhovoru pro tý-

deník EURO uvedl, že dnes

země eurozóny zažívají nej-

nižší úrokové sazby za život

liš nízké. A proto bych ani ne-

chtěl hodnotit eventuální pří-

nos Evropské centrální banky

k podpoře ekonomického růs-

tu. Konec konců, ekonomický

růst se v současnosti v Evropě

téměř nekoná. Ani bych ale

Evropské centrální bance ta-

kové aktivistické úkoly nechtěl

dávat. Zůstal bych radši u vel-

mi opatrných monetaristic-

kých pohledů na věc.

3. Je evidentní, že Česko za-

ostává za většinou zemí eu-

rozóny v ekonomické úrov-

ni, má nižší mzdovou i ceno-

vou hladinu. Je však nutné,

aby se stoprocentní konver-

gence v této oblasti dosáhlo

ještě před zavedením eura?

Pokud ano, proč?

Po zavedení společné měny

– při naší velmi odlišné mz-

dové a cenové hladině od její

výše v zemích měnové zóny –

hrozí, že „konvergence“ ceno-

vých a mzdových hladin pro-

běhne příliš rychle a že navíc

nemusí proběhnout ve vhod-

né sekvenci. Ceny a mzdy mo-

hou růst či dokonce „skočit“

velmi nestejným tempem.

Neutralitu těchto spontán-

ních pohybů (v obdobném

smyslu se v ekonomické vědě

hovoří o „neutralitě peněz“

nebo o „peněžní iluzi“) není

nijak a nikým možné zařídit.

V tom máme jistou nezapome-

nutelnou zkušenost z období

bezprostředně po liberalizaci

cen (a mezd a zahraničního

obchodu) na počátku devade-

sátých let. Pamětníci si jistě

vzpomenou, že ceny vzrostly

více než mzdy a že tím byly –

napůl záměrně, napůl nezá-

měrně – vytvořeny tzv. trans-

formační polštáře, které měly

naši ekonomiku chránit a při-

spívat k její dlouhodobé stabi-

litě. Byly obranou před libera-

lizačním šokem.

Potřebujeme eurový šok?

Zaslouží si ho naše ekonomic-

ké subjekty? V čí prospěch

budou tyto samovolně vznik-

nuvší polštáře fungovat?

I v tomto případě se dá očeká-

vat, že budou ceny flexibil-

nější než mzdy. Je to v našem

zájmu? Mám strach, že o těch-

to věcech pan eurokomisař

Almunia netuší vůbec nic.

4. Nemělo by být dalším

kritériem i posouzení toho,

zda by mohla být eurozóna

pro Česko „bezpečným pří-

stavem“ při případném úto-

ku finančních spekulantů?

Větší měnová zóna je obec-

ně „bezpečnějším přísta-

vem“ před spekulanty než

zóna menší. To je banální

pravda. Ale

– větší měnová zóna je pro

spekulanty zajímavější než

menší a proto se na ni sou-

střeďují daleko více;

– větší měnová zóna nás mů-

že kursově i úrokově tlačit či

táhnout jinam, než se naší

ekonomice hodí;

– chybná rozhodnutí může

dělat jak větší, tak menší mě-

nová zóna. Naší dnešní výho-

dou je žití ve stínu eurozóny,

ale ponechání si možnosti se

od ní odpoutat;

– vůbec si navíc nemůžeme

být jisti, že se na větší měno-

vou zónu napojíme se správ-

ným měnovým kurzem, což

se může stát největší hroz-

bou.

Mohl bych pokračovat, ale to

by už byla studie, nikoli inter-

view.

Rozhovor s Janem Žižkou,

Euro 13. 2. 2006.

jeho generace. Měnová politi-

ka Evropské centrální banky

tedy podle něj podporuje hos-

podářský růst. Vy uvádíte, že

ekonomický růst se za dobu

existence eura zpomalil.

Neměli bychom však spíše

zkoumat to, jak se současná

měnová politika může proje-

vit na budoucím růstu?

Nechci hodnotit výroky pa-

na komisaře, ale výše nomi-

nální úrokové míry nevypoví-

dá sama o sobě téměř o ni-

čem.

Je-li právě v době prvních

let počátku dvacátého první-

ho století nominální úroková

míra relativně velmi nízká,

a to pravda je, je to primárně

způsobeno mimořádně níz-

kou mírou inflace. Ta – celo-

světově – po její nečekaně vy-

soké úrovni v sedmdesátých

a osmdesátých letech, v éře

stagflace, zažívá nyní unikátní

éru, podobnou počátku let

šedesátých. Příčin tohoto fe-

noménu je mnoho, ale souvis-

lost tohoto už skoro dvě dese-

tiletí trvajícího jevu s existen-

cí eura na počátku této deká-

dy je naprosto nulová.

V ekonomice jde o reálnou

úrokovou míru (a s její výší

už to není ani zdaleka tak jas-

né) a hlavně o vztah této reál-

né úrokové míry k ceně kapi-

tálu, k jakkoli definovanému

výnosu z kapitálu, k míře zis-

ku, k mezní efektivnosti kapi-

tálu (abych potěšil – jestli ješ-

tě existují – nějaké zbývající

keynesiánce) atd. Historicky

bezprecedentní stagnace

ekonomického růstu v Evro-

pě v posledním desetiletí –

od třicátých let – nabízí velmi

pravděpodobnou hypotézu,

že je i výnos z kapitálu v této

době mimořádně nízký.

(Obecně přece platí, že se ta-

to míra výnosu rovná tempu

ekonomického růstu na mak-

roúrovni.)

Proto si vůbec nemyslím, že

jsou reálné úrokové míry

v dnešní evropské realitě pří-

Václav Klaus

P Ř E D P L A T N É  C E P U  
Nejjednodušší způsob, 

jak za výhodnou cenu dostávat 
pravidelně Newsletter, sborníky CEPu

a pozvánky na semináře

B L I Ž Š Í  I N F O R M A C E  N A :

www.cepin.cz • tel. 222 192 406
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