
DEN DAŇOVÉ SVOBODY
2019

Tisková konference

28. května 2018

Praha



CO JE DEN DAŇOVÉ SVOBODY?

• Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici dělící kalendářní 
rok do dvou období:

• daňové nesvobody – od počátku roku do okamžiku, kdy se vytvoří HDP 
nezbytný na pokrytí výdajů státu a veřejných institucí. Veřejné statky a provoz 
státu nejsou „zdarma“, platíme je všichni prostřednictvím daní a odvodů do 
veřejných rozpočtů.

• daňové svobody – začíná právě Dnem daňové svobody,  v němž vyděláváme 
sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme dle vlastního uvážení. 



PROČ SI PŘIPOMÍNÁME DDS?

• Tradice: Den daňové svobody vyhlašuje Liberální institut od roku 2000.

• Jednoduchost: Zjišťování informací o neznámých záležitostech 
vyžaduje vysoké náklady, proto se racionálně jednající jedinec rozhodne 
informace nezjišťovat. Problémem je, že lidé činí rozhodnutí ovlivňující 
ostatní i bez adekvátních informací. DDS představuje syntetickou 
informaci o daňové zátěži!

• Cílem DDS je upozornit nejen daňové poplatníky, že ve společnosti 
neexistuje „oběd zdarma“, přestože se to mnohým může zdát.



DAŇOVÁ SVOBODA
V ČESKÉ REPUBLICE

• Den daňové svobody letos slavíme potřetí od prvního vyhlášení 
v květnu. Prací a podnikáním pro potřebu veřejných výdajů letos 
strávíme 148 dní, tj. o 6 dní více než vloni.

• Stanovení Dne daňové svobody je dáno konečným poměrem zlomku 
veřejných výdajů (v čitateli zlomku) a hrubého domácího produktu (ve 
jmenovateli zlomku).

• Posuny DDS k počátku kalendářního roku jsou vyvolány změnami v čitateli 
(snižování veřejných výdajů) nebo ve jmenovateli (růst HDP). 

• Odpovědná vláda by neměla spoléhat na zlepšení prostřednictvím zvětšení 
jmenovatele (HDP), neboť vlády mají omezené možnosti jak jej oproti čitateli 
(výše veřejných výdajů) usměrňovat.





MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

• Zpomalení hospodářského růstu se letos negativně projevuje v mírném 
posunu Dne daňové svobody blíže konci roku v průměru OECD 
(+ 3 dny), ale průměr eurozóny je stejný jako loni.

• Nejdříve Den daňové svobody přivítali v Irsku (5. 4.), Litvě a Švýcarsku
(3. 5.), Jižní Koreji (6. 5.), Austrálii (10. 5.) a Lotyšsku (16. 5.). 

• Nejdéle si na Den daňové svobody počkají ve Francii (22. 7.), Finsku
(9. 7.), Belgii (7. 7.), Dánsku (4. 7.) a Švédsku (27. 6.).



MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ



MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

• Visegradská čtyřka:
• V dlouhém období deseti let se DDS blíží k začátku roku v Česku, Polsku a Maďarsku, 

pouze na Slovensku se přiblížil konci roku. Avšak za poslední rok se zlepšila situace na 
Slovensku (2 dny) a v Polsku (2 dny), v Česku (+6 dní) a Maďarsku (+5 dní) daně rostou.

• Velká pětka EU: 
• V letošním roce pozorujeme stagnaci DDS v zemích velké pětky EU  – Ve Španělsku a 

Británii stejně jako loni, Německo (+3 dny) a Itálie (+2 dny), Francie nadále zůstává 
jasným outsiderem téměř o celý měsíc pozadu, avšak letos slaví DDS o jeden den dříve.

• Srovnání Eurozóna vs. USA: 
• Vývoj je v USA poprvé po pěti letech negativní, eurozóna si drží desetiletý trend 

mírného zlepšování (letos žádná změna oproti loňsku), avšak i tak slaví DDS v USA o 
měsíc dříve, což dokládá komparativní výhodu americké ekonomiky => klíčová výzva 
pro členské země eurozóny i Evropské unie











ROZDÍL PROTI METODICE 
DELOITTE

• Liberální institut
• veřejné výdaje / HDP

• Deloitte
• vybrané daně / čistý národní důchod

• HDP vs. čistý národní důchod
• ČND = HDP + čistý příjem zahraničních faktorů − nepřímé daně − depreciace

• výdaje podvazují budoucí daňové příjmy => budeme je muset vydat na 
splátku dluhu

• Metodika Liberálního institutu je robustní vůči výkyvům v daňovém 
výběru a zobrazuje skutečnou výši přerozdělování v ekonomice



ZÁVĚRY

• Oslava? Ne tak úplně.
• Velká část současného růstu je růstem na dluh.

• Vláda v mezidobí nezahálela ve vytváření nových regulací

• 28. května je pozdě

• Jak pomoci k lepšímu výsledku?
• Snižování byrokratické zátěže živnostníků, podnikatelů, zaměstnavatelů a 

zaměstnanců => růst HDP, nižší nároky na veřejné výdaje.

• Snižování veřejných výdajů tam, kde jsou zbytečné a kde je možné služby 
poskytovat soukromými cestami.

• Nezavírat se před světem, ale využít výhod mezinárodního obchodu.
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Prezentace ke stažení

http://libinst.cz/dds/


