
. výhod v hospodářském vývoji. 

ky k hospodářské spolupráci 
'ostoru, vedla by k organisaci 
ků a cla, i snížená, stávala by 
)-li by se zme .. lšiti nebo setříti 
li saldy vzájemného zahranič
docílilo intensivnějšího odbytu 
jngenty,' dosud pomůcka ku 
styku, mohou účelně použity 
něny zboží ve středoevropské 
)dářství ve větších hospodář
(ho trhu lze účinněji podnítiti. 
lžno dbáti oprávněných zájmů 
~ stane především kontingento., 
ude se lze vyhnouti dovozní 
)ložka bezpodmínečných ' nej-

bylo mnoho ' namítáno, octla 
~ své nynější formulaci překáží 
ě-politického zmatku, nehledě 
ty státy, pro něž tarifní úleva 
dencí volné tržby, zdokona lila 
,dně-politických vztahů, zalo
nlouvách, avšak v neblahém 
končení světové války nastal, 
)Chodní politiky. Není již pří
wvána. Může-li 'zřetel na do-
sblížení sousedních států, jež 
)středek k zlepšení svého hos
i nepřekonatelnou překážkou 

řským celkům, jenž odpovídá 
odářského, pak ztrnulé lpění 

.é formulaci nejvyšškh výhod 
Cl. Jednostranně a spontánně 

zájmech, omeziti anebo od
ukvapeně se zbavovati zdra
třeba nové formulace doložky 
!la hospodářskému, zejména 
í větších hospodářských pro-
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Daňové zatížení. hranice zdanění a vliv 
na ~ podmínky k mezinárodní soutěži, 

1. 

. D~ně byly odjakživa pociťovány jako újma) - břemeno. Ačkoli 
není nouze o příklady v historii) kdy přespřílišné břemeno daňové) 
obzvláště takové) které doléhalo n~ určité ' třídy, mělo zhoubné 
následky pro celé hospodářství) přece důkladnější, zkoumání tohoto 
problému nabylo, časovósti v době nejnovější. M~nící se názory 
na účely státu, stále rostoucí závazky státu, plynoucí zvedení 
války, politických a hospodářských prudkých přeměn) z hospo
dářských krisí, způsobily, že státní výdaje vzrostly takovou měrou~ 

'že se nám vnucuje otázka, zda taková situace jest udržitelnou 
'a jaké následky může přivoditi. 

Daně nezatěžují samy o sobě, nýbrž svými následky. Nejen 
že tyto následky jsou pro jednotlivce různé a tak s jejich stano
:viska táž suma daní různě zatěžuje, nýbrž i když vezmeme v úvahu 
celek národního hospodářství. Na př. když budeme chtíti zjistiti 
podle nařízení versaillské mírové smlouvy, zda německé obyva
t~lstv.o není zatíženo méně než poplatníci kteréhokoli státu En
tenty, budeme musit postupovat podle zcela jiných hledisk, než 
když budeme chtíti porovnati, jak daně zatěžují ve dvou srovná
vaných státech zahraniční soutěže-schopnost . V prvém případě 
budeme na př. musiti přihlížeti jako k zatížení, jestliže následkem 
daní budou poplatníci musit zvýšiti svůj výkon, event. i pracovní 
dobu a snížiti svou životní míru) své požitky,. - v druhém naopak, 
pokud ceny nestoupnou a pokud břemeno daní bude hrazeno ze 
zvýšeného výkonu a uskromnění se) nebude ohrožovati soutěže
schopnost a nebude tudíž pro zahraniční obchod zatížením. 
Tedy podle účelu, který máme na mysli mění se i obsah pojmu 
daňového břemene . Pro každý případ zvláště bude třeba daňové 
břemeno vypočítávat: Nevystačíme s jednou cifrou pro všechny 

Sborník věd právnlch a státních XXXII. 37 



578 František Valina: 

případy, kdy se mluví a chce operovati s "daňovým břemenemH • 

Není vlastně jedno daňové břemeno, nýbrž jsou daňová břemena; 
jest pouze daňové břemeno s toho kterého stanoviska. K určení 
jednotlivých daňových břemen jest třeba opatřiti si různá data 
o financích. Není to vždy práce lehká. Musí se zjišťovati obnos 
celého : veřejného břemene, tedy i samosprávného: Někdy \' není 
ani znamo', kolik na-daních bylo vybráno, když na př. (jako v ltalii) 

_ ' '. - " ~ _ _ _ ,,_ ' J. 

jest vybírání daní v pachtu. Za základ by se měly bráti, jak se 
v literatuře . obecně tvrdí. ne předepsané nebo preliminové, nýbrž 
skutečně vybrané daně. K tomu by bylo poznamenati, že i pouhé 
předepsání daní může se státi zatížením z určitých hledisko Jestliže 
podnik ' nemohl předepsanou daň splatiti a pro ' nemožnost placení 
- ,které i exekucí nebylo dobyto - musil likvidovati" vznikla 
pravděpodobně ztráta. Dále, kdyby se zvýšil paušál daně z , obrat~ 

o výši odpovídající vzestupu této daně se 2 % na 3 %,zmenšili 
by možná poplatníci své obraty a použili svého práva, aby daň 
byla vyměřena podle skutečně -docílených -obratů. Tu by národní 
hospodářství utrpělo újmu tím, že poplatníci, aby se : vyhmili 
předepsané dani, raději omezí svou činnost a tím i celkovou pro
duktivitu. Mnohdy půjde o zatížení povinnostmi přímých ' pra
covních výkonů neb reálným plněním . Na př. vojenská (povinná) 
služba jest zajIsté pio národ velkým břemenem, které však: :v čís
lech státních financí nedochází výrazu. Podo~ně různé, čestné 

funkce a spoluúčast na výkonu správy, zákonná omezení ,Volnosti 
a vyvlastnění bez náhrady. -

. Při daních, které se vybírají formou monopolních podniků stát
ních, není dobře možno zjistiti - protože se v rozpočtech objevuje 
jen globální suma výtěžků celého podniku - jaká část připadá na 
prvek daňový. Dobrý pozor jest třeba dáti, aby se některé po~ 
ložky následkem konstrukce účetnictví nepočítaly dvakrát. Na př . 

příděly samosprávným korporacím vyskytuji se jednak jako vy
dání státní. , jednak jako výdaje těchto veřejnoprávních svazků. 

Jestliže tedy i fen pouhé zfištění čísel daňových . činí určité 

potíže, jest úkolem ještě obtížnějším určiti, -kterým položkám 
z těchto čísel máme věnovati pozornost a pokládati fe za zatížení. 
Prof. G. Colml ) rozlišuje mezi pouhými pře s u n y kupní síly 

1) "Die methodischen Grundlagen der international-vergleichenden 
Finanzstatistik", Weltwirtscha'ftliches Archiv Bd. 22, str. 229 a násl. 

a mezi s p 
Podle něho 

2) 
takové, 
Ii í h o, které 
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a mezi s pot ř e b O v á ním produktivních sil pro státní účely: 
Podle něho jsou břemenem i pouhé půjčky, jestliže se jich používá 
k účelům posléze jmenovaným. Zajisté jest částzaťížení v tom, 
že prostředky k disposici pro soukromé účely jsou zkráceny, avšak 
hlaVní prvek zatížení spočívá v tom, že zápůjčka bude musit 
později býti zúročena z pramenů daňových . . 

Pochybnější již jest, zda i příjmy z výtěžků výdělečných 
státních podniků máme pokládati za zatížení. Jestliže stát 
dostal.podnik mocí vrchnostenského aktu, na př. vyvlastněním, 

jest tu břemeno v tom, že' výrobní zisky, které by' byly připadly 
dřívějším majitelům~ jsou jim odnímány. B~71-li však podnik 
koupen a z výt~žků jes>t pamatováno řádně na úrokovou službu, 
pak zdroj přebytků může býti jen dvojí: buď vyplývají z mimo
řádného podnikatelského risik Cl; a tu mají nahraditi možnost 
ztrát, příp. deficity v letech špatných~ nebo vyplývají z podnikatel
ského úsilí a . důvtipu . Protóže tento nemůže pocházeti od státu 
jako takového, nýbrž od úředníků a zaměstnanců .jeho, měly by 
tyto přebytky Uako odměna za jejich zásJuhy ' a přičinění) jim 
plY'1outi. · Jestliže v obou případech se přes to přebytky spotřebo-o 

vávají, musíme se na ně dívati jako na zatíženÍ. 
Naproti · tomu poplatky, pokud jsou ukládány jen ve výši 

vyvolaných nákladů nebo hodnoty služby, nemají ráz břemene. 
Ovšem právě stanoviti, jak veliké náklady vyvolal na pl', ten, kdo 
podal žádost za koncesi, zvláště když tento obor činnosti není dost 
rozsáhlý, aby mohl zaměstnati specielní aparát správní (věnující 
se ' výhradně ' těmto z~ležitostem) jest velmi nesnadno. Rovněž 
tak princip hodnoty služby jest značně mlhavý; zvláště se nesmí 
usuzovati o případu isolovaně 'bez souvislosti s celým prostředím, 
v kterém se nalézá. . 

Jsou určitá vydání se strany státu, která (byť kryta', vše
obecnou úhradou) ' nahraz,ují soukromá. Na pf.. je-li školství hra..: 
zeno daněmi, má obyvatelstvo uspořený náklady, které by musilo 
platiti na školném při vzdělávání na školách soukromých. _:~ .:. 

Tím se dostáváme k druhému konci se kterého musíme zkou~. 

mati; co máme pokládati za břemeno2) t. j. stránku' výdaiovou, 

2) Bedlivě třeba ovšem rozlišovati zatížení s ub jek ť i v II í, t . j. 
takové, které vzniká jednotlivým subjektům daňovýrĎ. od ob jek t i v_o 
II í ho, které vzniká pro celek. 
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:přesvědčení, že se břemeno daňové řídí podle účelů, na které jest 
prostředků používáno, jest v novější době velmi rozšířené. Tak 
na př . J. A. Hobson ' před anglickým Komitétem o národním dluhu 
a' zdanění prohlásil: "The geJ;lerallong - range effects of taxation 
upon trade largely hinge upon the uses made by the State of the 
t ax revenue" . Podobně i profesor Pigou před týmž komitétem 
řekl: "The staticeffect of 'raising revenue by taxation should 
in general bě considered in relation to the way in which the resul
ting revenue is to be used" . Již před nimi na př. Terhalle (r. 1921) 
tvrdil : "Fur die social-okonomische Wurdigung entscheidend ist 
vjelmehr in ersterLinie die Verwendung der ubertragenen Ver-, 
mogens- oder Einkommensteile, .. " . Stejně Sir J . Stamp r . 1924 
napsal: " ... the real or ultimate economic effect cannot be stated 
until it is known how ' the money is spent". Z obnosu daní vy
kázaných státním účetnictvím mělo by se tedy odčísti to) - co 
zmenšuje zatížení ve formě státních výdajů . Ovšem stanoviti 
a vyjádiiti takové položky číselně bude asi sotva kdy možno . 
Proto mnozí přestávají mluviti obecně o zatífení a nahrazují je 
pojn1em "F i na n z bel a s tun g", které podle Colma je "Bean
spruchung von .Produktivmitteln _ fur die ErHUlung der Staats
zwecke" . Totéžštano'lisko zaujímá Dr. R. Kollar v předriášce 
"Daňové břemeno a daňová únosnost" . Finanční břemeno má 
v.yjadřov<;lti soustavu finančních čísel, které určují kvantitativně 
vztáh státního a jiného veřejného hospodářství k národnímu 
hospodářství. Neskýtají tedy čísla o státních financích přímo dat 
o zatížení, nýbrž pouze tvoří podklad pro jeho zkoumání a kon
~truování. 

Jestliže se má prováděti mezinárodni srovnávání jest třeba 
ona čísla, která nalézáme v různých státech převésti na společ
nou základnu. Při tak velké rozmanitosti jak daňových systémů, 
t ak způsobu státního hospodaření, není to zajisté úkol snadný. 
K tomu přistupuje rozmanitost skladby hospodářství národních; 
každá daň a výdaj v nich různě působí a má různou důležitost. 
Ovšem že právě daně nezůstanou bez vlivu na skladbu hospo
dářství. Proto n-emůžeme se spolehnouti na posuzování daňového 
břemena se stanoviska přítomných poměrů, abychom pak na 
tomto základě rozhodly o nových daních, nebo o jejich zmírnění., 

Odhadnouti, jaké nové poměry změnou daní vzniknou, není snadné 

~ah 

schopn 
tom ne 
i tu je 
některé 

mají m 
určiti 

se jen ta 
potřeb 

a byt 
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a proto i úsudky o daňovém břemenu jsou vratké. Zavedením 
daně může se současně zvýšiti schopnost k placení a t ím i břemeno 
zmenšiti. Již D. Hume řekl : "every new tax creates a new abilit y 
in the subject to bear it .. . ". 

Když jsou získána data o zatěžujících nárocích veřejného 
hospodářství, potřebujeme je změřiti nějakým měřítkem, společ
ným oběma srovnávaným zemím. Obyčejně se to dělo na počtu 

. obyvatel, takže se dostalo zatížení na hlavu . To jest ale měřítko 
velmi hrubé. Země s malým', ale bohatým obyvatelstvem~ kde 
veřejná životní míra bude i vysoká, by se jevila velmi přetíženou 
ačkoli ve skutečnosti snese vyšší daně. Proto se velmi často nyní 
doporučuje vztahnutí na průměrný důchod, připadající na jed
noho obyvatele. Ovšem i toto měřítko nemusí vždy vyhovovat . 
Se stanoviska mezinárodní soutěže-schopnosti bude ovšem pravda, 
že tam, kde na .obyvatele připadá větší důchod, bude ' více mož
nosti krýti větší břemeno z tohoto přebytku, aniž by bylo třeba 
zhoršovati možnosti mezinárodní soutěže; kdežto země chudá by 
neměla takových reserv. Na druhé straně je možno však říci, že 
kdyby tohoto zdanění nebylo, mohly by se ceny o ně snížiti a roz
~ah ovládání zahraničních trhů zvětšiti; takto jest její soutěže.

schopnost, t. j. potenciální m o ž n o s t, přece jen dotčena. Při 
tom nemusí býti důchod národní dosti spolehlivě odhadnut, takže 
i tu je velký zdroj nepřesností. Statistika a její čísla zjišťují pouze 
některé skutečnosti . Ale samy o sobě nepodávají obraz o hospo
dářském stavu. Tím méně lze z nich dovozovat dalekosáhlé závěry 
pro hospcdáí-skou politiku. Jsou pouhými čísly, které musí teprve 
býti osvětleny. Při získávání základny srovnávací nesmí se ovšem 
tak postupovati, aby se nivelisovaly právě všechny rozdíly, které 
mají mezinárodním srovnáním vyniknouti. Když na př. se chce 
určiti existenční minimum (aby se odhadl volný důchod), nesmí 
se jen tak beze všeho bráti peněžní náklad na stanovenou skupinu 
potřeb ve srovnávaných zemích . Náklady na pracovní výkony 
a byt nejsou pro celek skutečnými náklady, nýbrž jsou vyváženy 
vyššími důchody oněch osob, které z nich mají příjem. Když sta
novíme volný důchod, měli bychom vlastně přihlížeti k tomu, co 
jest možno ve dvou zemích za něj poříditi a teprve podle toho 
stanoviti daňové zatížení. Konečně jest pravdou, že 20 % z dů
chodu amerického občana může pro tohoto značiti menší škodu 
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než 5 % Z důchodu našeho občana. Avšak mezinárodní srovná .. 
vání musí postupovati podle objektivních měřítek; nemůže při
hlížeti k subjektivním újmám, které působí daně ,podle toho, zda 
jde o bohatý nebo chudý národ. I. ve vnitřním hospodářství musí 
platiti~tejná cena, ať jde o chlJdého nebo bo:ttatého kupce ;jestliže 
,se mají určiti příspěvky států na p~. na.vydání Svazu národů, 
musí se postupovat podle objektivního měřítka, t. j. proudu stat~ů 
(náf.odního důchodu), které jsou tu k disposici, aby se z nich br~lo. 
Nelze přihlížeti k j.ejich ~upní síle, vždyť ostatně.p9 většině budou 

.použIty mimo túto zemi . . Když by-.Se chtělo posuzovati za~ížení 
vzhledem k mezinárodní : ~outěži, nemohly by se posuzovati vý
hradně náklady . na existenční minimum, protože tyto -jsou za
čas'té vyvaŽovány různou kombinací základních faktorů . při vý-
robě téhož zboží. Proti nevýhodě dražšího živobytí, bylo by třeba 
postaviti výhody z hosp04ářsk.é struktury. 

Posuzujeme-li otázku daňového břemene celkově, vidíme, že 
hlavnt prvek zatížení vychází ze skutečnosti, ' že d9-ně svým zalo
žením značí- kolisi dvou principů hodnotových. Pokud posuzujeme 

. daně především s hlediska, jak se dotýkají hospodářské činnosti, 
_pakjest souhlasiti se Sven Helandrem,3) f že jsou škodliyy (a tudíž 
břemenem) 'potud, pokud značí por u š o" v á n í jed not í c í h o 
p r in ci p u, k t e rý u't v ~ ř í h o s pod á ř s tví. . Ovšem 
k tomu by bylo ' ještě podotknouti, že ne každé porušení bude 
rpzhodovat : Mnohdy se hospodářství přizpůsobí anebo porušením 
nevznikne . ztráta na celkovém · produktu. Jen , pokud porušení 
vyvolá př~sunovací a přizpůsob ovací ztráty nebo pokud di s
h arm 9 ni e ~ m e n š u j 'e pro d u k t i v i t U' (i po připočtení 
,ji1fakých prospěchů, které :veřejná vydání národnímu hospodá:ř
'. ství pfi:nášejí) jS?U ,:dan~ břemenem. 

, II. 

Jestliže jest dosud dosti nesnadno zjistiti daňové břEi'meno, 

zdá se snadněji definovatelnou hranice, kterou zdanění nemá pře": 
· kročiti.' Zde jesť celkem shoda, že daně mohou býti pouze do' té 
íníryracionální, pokud užitek z nich přesahuje škodu, kterou pů-

3) "Die . Grenzen . der Besteuerung". Finaz-Archiv: ]ahrg. XLVIII. 
1. Band. 
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sobí. To ovšem Jest dáno konec ',konců každému lidskému jednání. 
I to, že užitek a škoda se budou posuzovati objektivně, se stano~ 
viska veřejného hospodářství, plyne samo sebou z fakta, Že sub
jektem !zdanění jest právě ono. Tyto znaky postihl již na př. před 
půldruhým stoletím ministr financí Ludvíka XVL, Necker, když 
řek( ' že daně mají býti: IIproportionnés čl ce bien public do nt le 
Souverain est le juge et le gardien". Podobně i jeho současník, 
profesor vídeňské university, Sonnenfels, praví: "Die Einkiinfte 
des States sind zureichend, wenn ihre Grosse der Grosse des Auf
wandes angemessen ist, welche der Regent davon zu 'bestreiten 
hat: das ist) vyenn sovieleinkommt" um es an, keiner Ans~alt ge
brechen zu lassen, die dem gemeinschattlich.en Wohl :e!nen Zuwachs 
verschaffen kann. Die Granzen ' sind. hierdl1rch z~ischen b~iden 
Uberschreitungen in einer gerechten Mitte festgesetzt"." Tyto q.e
finice hranice zdanění čili únosnosti jsou vša;k tak obecné, že pro 
konkretní posouzení z nich velmi' málo můžeme zí"kati. ~r.oto , se 
nám zdá, že nebyl nevhodným pokqs fysiokratů zmocniti se tohoto 
problému s druhé strany: Kvantita daní má vyplynouti z jich 
kvaUt. , Fysiokraté věřili, že k určení hranice , zdanění s~ačť " pouze 

vynalézti správný druh daně a tento již svou přirozenou kon
struk~í bude i regulov~ti rozsah zdanění. Daně měly vyplývati ze 
skute~ných př~bytků - z "produit net" ~, které teprve určovaly, 
jak veliké výdaje smějí býti. 

Abychom mohli zjistiti, jak velikou obět přiná'Ši národní 
hospodářství placením daní, musili bychom znáti komplikovaný 
-přestavovací proces, který jest daněmi uvriitř hospodářství vyvo~ 
láván. ' Hodnotiti tyto změny bude opět s hlediska účelu~ který si 
stanoví veřejné hospodář.ství. Tu k žádnému číselnému stanovení 
nemůžeme dojíti. Proti těmto obětem jest postaviti ' prospěchy vy
volané veřejnými výdaji. Co se bude pokládati za prospěch.' 'a jak 
veliký,:bude čistě věcí názoru. Při tom všem ještě, aby bylo možno 
správně stanoviti únosnost předem, t. ' j. v době kdy se má roz
hodovati o uvalení nějaké nové daně, bylo by zapotřebí spolehlivě 
odhadnouti jak účinky uvalení daně, tak prospěchy z výdaje, což 
jest věc velmi těžká. 

Definice Stampova,~) který definuje únosnost neboli hranici 

4) Wealth and taxable capacity. 
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zdanění, jako přebytek celkové výroby nad existenční minimum, 
j.est konec konců jen vyjádřením truismu, že daně mohou odčer
pávati jen to, co tu je. Také definice Shirrasova,5) že únosnost jest 
celkoyý přebytek výroby nad minhnální spotřebu, nutnou k tomu, 
aby za nezmě~ěnéživotní úrovně byl dosavadní rozsah výroby 
udržen, chce určiti hranici příliš jen podle vnějších znaků . Proti 
mlhavým a obecným rčeníI!l mluví alespoň o konkretních veli
činách. Ale ovšem. jinak má četné vady; nepamatuje na př. na to, 
že i část zmíněné minimální spotřeby může býti kryta z daní a že 
i výdaje kryté z daní mohou se státi částí · životní míry. 

Téměř výhra~ně rozeznává se jen jedna hranice zdanění, jen 
jed n a st e j nor od á ú n o s n o s t, která může ovšem býti 
dosažena buď v jednotlivém případě zdanění neb ve všech. Únosnost 
celého náFodního hospodářství vyplývá pak ze součtu únosností 
poplatných jednotek. Chceme-li dbáti toho, aby hranice celkového 
zdanění nebyla překročena, stačí vyvarovati se překročiti hranici 
zdanění v jednotlivém případě. Od tohoto tradování odchýlil se mi
nistr prof. Dr. Engliš, když odmítl výklad svého rozlišení únosnosti 
na generální a speciální, který - ve shodě se zmíněnými panujícími 
názory - tomuto dělení dal prof. Dr. Mildschuh.6) Trval na tom, že 
tu jde o dva naprosto různorodé pojmy; ú. generální představuje 
prý zákon užitkový, ú. speciální zákon nákladový. Avšak každý 
z těchto zákonů nemá vlastní a neodvislé, samostatné existence. 
U zákona užitkového musíme předpokládati danou zásobu statků, 
u zákona nákladového danou jejich potřebu. Bez představy ome
zenosti prostředků a tudíž i nákladů, neměl by žádného smyslu 
zákon prvý, právě tak jako by ho neměl zákon druhý bez před
stavy užitku. Neboť náklad jest podle prof. Engliše vždy proti
účelovým posunem na účelové linii a veličinou stejnorodou s užit
kem.7) Užitek a náklad jsou dvě protikladné změny na účelové 
linii (ibidem), jsou plus a minus téže věci . . Proto též oba zákony 
teprve ve spojení spolu nám tuto věc podávají. Každý vychází 

5) Volkseinkommen und Besteuerung, překlad přednášky v Royal 
statistical Soc. 

6) Sborník věd práv. a stát. r. XXX. Č . 2.;, Englišova odpověď: Obzor 
národohosp. r. XXXV. Č. 10. ' 

7) Theorie státního hospodářství. (Oddíl prvý, C. Formální poznatky
teleologické čís. 5. lit. e.) 
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z jednoho konce společné linie a tam, kde se setkávají, plus a minus 
se vzájemně ruší, odpadá a vystupuje co jest jim oběma společné, 
t. j . účeLVeřejné (státní) hospodářství jest určováno svým účelem . 
Každé jednání snažící se o tento účel obsahuje v sobě prvky k němu 
směřující (kladné) a prvky od něho tíhnoucí (záporné) . Při tom 
můžeme použíti této myšlenkové konstrukce tak, že předpoklá

dáme i veličiny infinitesimálně malé, takže tam, kde vzniká čisté 
a pouhé uskutečňování účelu, jest jeho negace nekonečně malá. 
Nerozhoduje však pouze znaménko těchto veličin (t . j. kladné neb 
z áporné), nejde jen o to, aby tendence positivní převyšovaly ne
gativní, takž~ dochází k uskutečňování účelu státního hospodářství, 

nýbrž záleží i na číselné výši těchto veličin; vyšší čísla značí více 
státních účelů! Vzniká-li přebytek kladný, bude vždy záhodno jej 
využíti rozprostřením jeho na další schod úhrnného účelu, který 
následuje dřívější parciální účel, jehož náklad byl menší než při
měřený . To stane se za cenu podstoupení nových nákladů. Tam, 
kde by státní hospodářství takto nepostupovalo a nechalo pře
bytek nevyužit, ztrácelo by na rozsahu uskutečňování státního 
účelu. Právě tak jest zřejmo, že by toto uskutečňování doznalo 
újmy, kdyby prvky záporné převyšovaly kladné. Tam tedy, kde 
v jednání státu, snažícího se o svůj účel ani náklady ve vztahu 
k užitkům jich nedosahují na jedné straně nebo přesahují na druhé, 
aniž užitky ve vztahu k nákladům tyto náklady přesahují na straně 
jedné neb.o nedosahují jich na straně druhé, tam dochází nejlépe 
k uskutečňování státního účelu . Jest to bod, kde není ani přebytek 
ani nedostatek účelu, nýbrž pouze účel sám. V něm je užitek shodný 
s nákladem. Protože jest tento bod účelem státního hospodaření, 
jest jeh o d o s a žen í i r e a 1 i s a c í v e ř e j n é h o h o s p o
d a ř e n í a snah o něj. Dokud není dosažen, vzchází státnímu 
hospodářství újma z nedostatečného svého rozvinutí; jakmile jest 
překročen, vzniká tomuto hospodářství újma ze škod p~vstalých 
přílišným jeho rozvinutím. V jednom i druhém případě vzniká 
újma na účelu státního hospodaření, na jeho účelnosti, racionalitě. 
Teprve dosažením tohoto bodu uskutečňuje se pln ě státní a ve
řejné hospodaření. Protože je tento bod jak dolení tak hoření hra
nicí pro státní hospodaření, jest hranicí současně pro používání 
i opatřování prostředků, jak ostatně jest přirozeno, neboť 'tyto 
dvě věci vždy jdou ruku v ruce . Můžeme tu mluviti o únosnosti ve-
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řejného hospodaření) protože by účel tohoto hospodaření neunesl 
beze škod a újem) kdyby tato hranice byla překročena; správně by 
se mělo mluviti o únosnosti , nejen směrem nahoru) nýbrž i dolů) 
totiž žE~ by účel státního hospodářství též neunesl beze škod sku ... 
tečnost) že tato hranice dosažena není. Jest tedy , únosnost optimem 
státního: účelu a hospodaření. 

_ Podobné' závěry naznačuje v poslední své práci (Theorie stát
ního hospodářství) nyní ' i prof. Engliš: Pro veřejné hospodaření 
mají význam ' jen opa dva zákony spojené dohromady) protože 
teprve takto vyjadřují postup pod maximálním účelem) čili způ~ob, 
jakým veřejné hospodářství hospodaří) nebo alespoň hospodciřiti 
~á ; Tento způsob hospodaření můžem'e označiti též jako ))hranice 
racionality 'veřejného hospodářství") jež leží na průseku klesající 
linie reÍativIlího užitku a stoupající linie relativního nákladu. Tuto 
hranici nazývá Engliš též únosností sociální nebo generálnt což 
prý jest pouze jiný výraz. Protože hranice racionality a tím i soci
ální (generální) únos~ost jest postupem P9d maximálním l1čelem) 
kterýžto postup jest synthesou zákona o relativp.ím užit~u (zá
kona užitkového) se zákonem o relativním nákladu (zákona nakla- . 
dového)) nemůže_ ún~snOst , generální představovati pouze zák<;m 
užitk9vý) jak bylo v polemice' s prof. Mildschuhem<tvrzeno. Zákon 
užitkový vyžaduje pro. svou samostatnou existenci předpoklad' 
daných , statků) avšak únosnost má právě vyjádřiti) čím jsou 
statky (prostředky) omezeny a tak dány. Zákon nákladový vy
žaduje předpoklad dané potřeby; 'avšak únosnost má právě vy
jádřiti) čím jsou potřeby omezeny a tak dány. Neilí snad sporu 
o tom) že únosnost jest devisou patřící do veřejného 'hospodářství) 

že jest jeho instrumentem. V tomto hospodářství vše nabývá smyslu 
a jest určováno teprve pod zorným úhlem jeho účelu) určenÍ. Zdali 
nějaká věc jest relevantní pro toto hospodářství), seznáme zkou": 
máním) porovnáváním) jak dalece tomuto účelu hoví - čili skýtá 
užitek - a jak dalece mu, odporuje -čili vyvolává nák~ad. Proto 
při ' všem, co patří do veřejného hospodaření a tudíž i pří jakékoli 
únosnosti) která má do 'tohoto hospodářství patřit) má býti jeho 
pojmem) musíme uvažovati užitek a náklad pospolu. Neboť jen 
tímto způsobem dostane pojem ten kvalitu) která jej vřazuje do 
veřejného hospodářství. Nemůže tedy při jednom druhu únosnosti 
uvažovati se jen o užitcích (únosnost generální) a při druhém o ná-
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kladech (únosnost speciální). Zákon užitkový a nákladový vy
jadřují pouze p o s tup, když určité předpoklady jsou dány. 
Avšak únosnost jest skutečnost, fakt, pevná veličina. Oba zákony 
jsou vyjádřeny přímkou, kteráposťupuje; únosnost sama je však 
bod, konkretní zjev, veličina, nikoliv vývojový děj. Při nejlepším -
mohli_ bychom snad říci, že únosnost sestává jak z elementů vyplý
vajících ze zákona užitkového, tak z elementů vyplývajících ze 
zákona nákladového. Nelze však říci, že by tu byly dvě únosnosti, 
každá vyjádřena jedním ze zmíněných zákonu. Únosnost generální, 
t . j. únosnost -pro úhrn daňového břemene jest skutečnou a pravou 
únosností. T. zv. únosnost speciální, ve které mají dojíti výrazu 
principy, podle nichž by se dané daňové břemeno rozvrhlo na jed
notlivá hospodářství, není pravou únosností. Předně "dané daňové 
břemeno" představuje a vyjadřuje jen parciální -účet avšak před
mětem veřejného hospodářství jest jeho maximální účel. Za druhé, 
nepatří proto mezi intence tohoto hospodářství, jako saniostatný 
cíl, působiti minimální škodu, náklad, nýbrž tento požadavek jest 
jen prostředkem, aby ušetřením na nákladech se umožnil další 
postup v uskutečňování poslání -státního hospodářství. Ono se 
nesnaží po výnosu, nechce žádné přebytky, nechce ' minimální 
nákl9-d, nýbrž. právě náklad, který -by se rovnal užitku. Opatřovati 
věci (prostředky) pokud možno -- za daných poměrů ~ nejlacf
něji jest pojmovým znakem každého hospodaření a proto nemůže 
nepravá únosnost, jejímž obsahem jest tento postup, nějak zvláště 
charakterisovati veřejné hospodářství. Únosnost speciální (ne
pravá), která má vyjadřovati zákon nákladový, představuje 
proces při uskutečňování, postup, jakým se k veřejnému hospo

. dářství dochází, nikoli však toto hospodářství. 

. -Jest ovšem každému volno užívati terminologie jaké chce a na
zývati věci jmény, jak se mu líbí. Není však správné vzbuzovati 
dojem jakoby únosnost generální a speciální byly dva druhy jim 
nadřazeného pojmu únosnosti. V konkretním případě můž€ daňové 
břemeno, které ve svém celku - nepřékročuje únosnost hospodářství, 
býti rozvrženo tak, že · sice nepůsobí -takovou miriimální škodú 
jak by se mohla dosáhnouti, avšak u žádného poplatníka nepře
sahuje onu kvotu, která by na něj připadla v případě spravedlivého 
a optimálního rozvržení takového břemene, které by dosahovalo 
celkové únosnosti. Ony neekonomicky.rozvržené kvoty mohou však 
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býti uneseny, protože by mohly býti uneseny částky ještě větší, 
kdyby snad celkové daňové břemeno mělo dosáhnouti maxima. 
Překročení t. zv . únosnosti speciální nemá pro veř~jné hospodářství 
přímých nepříznivých následků, leda těch, že zvýšené náklady zne:" 
snadňují rozšiřování státního účelu do budoucna. Tu jde ale jen 
o potenciální ztrátu. Veřejné hospodářství, které hodnotí jen se 
stanoviska svého maximálního účelu, může viděti t. zv. únosnost 
speciální jen potud, pokud tvoří část únosnosti generální. Na
proti tomu může se státi, že při rozvržení daňového břemene (tedy 
u únosnosti speciální) bude únosnost pravá dosažena - t. j. škoda
náklad ze zdanění bude přesahovati užitek, ačkoli celkové daňové 
břemeno při jiném rozvržení by mohlo býti ještě zvýšeno. Překro

čení únosnosti tu nenastane proto, že břemeno nebylo rozvrženo 
podle minimální škody, nýbrž proto, že kvoty, které by na jednot
livé poplatníky připadly při ú. generální, byly překročeny . Z toho 
se podává, že ani únosnost generální není správným pojmem, že 
únosnost celku není odlišnou věcí od únosnosti jednotlivců. Únos
nost celku se skládá z únosnosti jednotlivců. Ke všem těmto vývo
dům dochází vlastně též prof. Engliš sám, když praví: "Z toho 
plyne, že sociální únosnost jest determinována týmž užitkovým 
a nákladovým obsahem jako únosnost individuální."B) Je-li jedna 
i druhá únosnost určována (definována) týmž obsahem pak jsou 
sobě nutně rovny. Jest tedy i podle Engliše jen jedna únosnost. 
To bylo asi důvodem, proč v poslední své práci autor staví vedle 
generální únosnosti (kterou nyní nazývá též sociální) únosnost 
individuální, která jest rovna dřívější jeho únosnosti speciální. 
Správně: jedna a táž únosnost může býti realisována buď v indivi
duelním případě, nebo v celém sociálním celku. Byl tedy prof. 
Mildschuh zcela oprávněn k výkladu, že únosnost t. zv. generální 
jest součtem únosností t. zv. speciálních či lépe řečeno, že únosnost 
celku skládá se z únosností jednotek, ze kterých s~ tento celek skládá. 
Chtěl-li prof. Engliš nazývati otázku rozvrhu daňového břemene, 
která sice, jak on zcela správně vyzdvihuje, souvisí s otázkou únos
nosti, kterou však většina autorů (S ~lÍrras, Stamp, Dalton,9) Haw-

8) Theorie státního hospodářství, str. 142. 
9) Dalton ("Základy veřejných financí") výslovně praví: "Jest v šak 

důležito uvědomiti si, že není logické souvislosti mezi relativní a absolutní 
daňovou únosností" (str. 209 čes. překladu). 
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trey) nazyva relativní únosnost( podotýkajíc, že jde o únosnost 
n e p r a vou, - speciální únosností, bylo to otázkou vhodnosti 
t erminologické. V tento směr především brala se též kritika prof. 
Mildschuha. Vznikalo nebezpečí, že by čtenář se domnívat že tato 
;,únosnost" jest příbuznou s únosností pravou, ačkoli ve skuteč
nosti jde o zcela jiný pojem. Proto též německá literatura, zvláště ta, 
která se týká statistického zjišťování, rozeznává bedlivě mezi 
únosností (Leistungsfahigkheit, Grenzen der Besteuerung) a roz
dělením daňového břemene (Lastenverteilung),10) které se může 
t ýkati břemene, které v konkretním případě nebo v celku, únosnosti 
dosahuje nebo nedosahuje. Jestliže únosnost závisí na rozvržení 
břemene, či lépe, je-li únosnost v Ý s 1 e d k e m tohoto rozvržení, 
nemůže býti toto rozvržení identické s únosností, vyjma krajní 
limit, kdy rozvržené kvoty právě únosnosti dosahují. ' 

Za ještě důležitější pokládá Engliš rozlišení únosnosti na 
věcnou a osobní. V článk~ z června 1925 (uveřejněném v Lidových 
novinách), ve kterém po prvé tuto distinkci postavil, praví, že 
u věcné únosIiosti j de o vystižení nosnosti se stanoviska národo~ 
hospodářského, při Ú . osobní se stanoviska etického . Protože 
u Engliše rtárodohospodářský rovná se hospodářský, přicházel by 
při veřejném hospodářství v úvahu pouze prvý druh únosnosti ; 
neboť uvádění zřetelů vyplývajících z jiných než čistě hospodář- o 
ských úvah, do hóspodářské nauky není vhodné . Ve své Finanční 
vědě (1929) stanoví Engliš dřívější definici v ten smyst že Ú. osobní 
jest měřena účinkem daně na spotřební hospodářství a život ro
diny, únosnost věcná jest prý vyjádřena ohledy na národohospo
dářskou pro d u k t i v i t u. Jelikož jest státní hospodářství 

ovládáno svým ideálem (účelem), mohou pro ně míti zmíněné dva 
druhy únosnosti význam pouze ve vztahu k tomuto ideálu . Ohledy 
na produktivitu mohou přijíti k slovu ve veřejném hospodářství 
jen tak daleko, jak se dotýkají tohoto ideálu. Nejsou tedy věcná 
a osobní únosnost kvalitativně různé. Rovněž nestojí v protivě 

k sobě, nýbrž vedle sebe, pod nadřízeným hlediskem. Ne jedna 
o sobě, nýbrž spolu s druhou dávají nám hranici pro opatřování 
a používání prostředků, únosnost . V tomto smyslu rozvíjejí se 

10) "Natoinale und internationale Finazstatistik", F . Zahn, Finaz
Archiv, XLVII. J hrgang, I. Ba.nd. 
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dnes též výklady Englišovy (Theorie státního hospodářství, 1932) . 
Na konci této knihy-při kritice Ritschlových názorů - se praví, že 
jsou to dvě samostatn~ ~ásady ; věcná únosnost vyjadřuje myšlen
koyé prvky·.soustavy individualistické, osobní, prvky soUdaristické., 
Ve státním hospodářství nemohou však přicházeti k slovu prvky 
soustavy individualistické. Tyto jsou sice ·pro to;~o . hospodářství 

faktem, se kterým musí počítati, avšak zůstávají mimo jeho 
zásady. Tato trochu neúplná formulace Englišova dochází opravy 
v oddílu IV. sekce H cit. knihy, kde se praví, že myšlenka věcné 
únosnosti zahrnuje pro zdanění všechna ona hlediska, která plynou 
ze zřetele na individualistickou výrobu . Nejsou tedy obsahem 
těchto hle disk principy jndividualistického hospodářství, nýbrž 
pouze zřetel na ně. Nejde tu o samostatné pořádací hledisko . Má-li 
pojem ú . věcné býti částí principů ovládajících " veřejné hospo
dářství, nemůže při ní jíti o aplikaci principu hospodárnosti na 
maximální produkci jako účel. Tento účel pro veřejné hospodářství 
existuje jen do té míry, pokud je součástí ideálu člověka a národa . 
Jde tudíž u ·ú . věcné rovněž o hledisko solidaristické. Tím padá roz
lišení této . únosnosti od ú . osobní, při které melo dojíti k výrazu 
hledisko plynoucí. z ryzího hospodařství solidaristického . I ú. věcne:i 
plyne s hlediska solidaris~ického . Ú. osobní neliší se tím, že jde př~ 
ní o ryzí hledisko solidaristické) nýbrž tím) že jde o aplikaci 
tohoto hlediska bez ohledu na faktické poměry, ve kterých se má 
ideál s6~i"daristiéký uskute~ňov~ti) kdežto ú. věcná počítá se s~u~ 
tečností. Nejde o aplikaci principu hospodárnosti na . dva maxi
málrií účely r ů zn é h o o b s a hu; ideál národa zahrnuje v sobě 
ídeál produkční, ne sice pro produkci samou) nýbrž jako" nezbytný 
prostředek. Proto též nejde o dvě.r.ůzné hospodárnosti a v důsledku 
toho o dva principy daňové . Únosnost věcná (t. j . výsledky jejíh<;> 
pořádacího hlediska) není hodnocena se stanoviska ú. osobní) jeli
kož tato není jí nadřazena) ale stojí vedle ní. Výsledek se může hod-
notiti jen s vyššího) ·oběma na"dřazeného hlediska . ' Jediný rozdíl je' 
v tom - jak správně Engliš poukazuje - že Ú . osobní vyjadřuje. 
škodu přímou a bezprostř~dně způsobenou) kdežto ú . věcná ;' ne.:. 
přímou a prostředečnou . Anebo bychom mohli to jQrmulovati tak) 
že ú . osobní jest únosností f~rinulovanou s ohledem na přítomný 
stav a na následky krátkodobé) ú . věcná s ohledem na přesuny, 

které budou vyvolány a na následUy dlouhodobé. Engliš chce se 
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vypořádati s námitkou, že v sociálním účelu jest obsažen zřetel na 
produktivitu, poukazem že se srovnává a hodnotí výroba solidaris
tického systému s výrobou individualistické soustavy, jak ta či 

ona za daných poměrů uskutečňuje ideál národa. Není vš~k zřejmo, 
proč uskutečňování téhož účelu, které se může díti dvojí cestou, 
by se mělo vyjadřovati dvěma principy. Pro veřejné hospodářství 
mají .důležitost jen ty pojmy, které vyjadřují různý vztah k jeho 
obsahu, t. j. ideálu národa (který jest účelem tohoto hospodářství) .. ; 
oba výše zmíněné pojmy mají však k účelu veřejného hospodářství 
vztah stejný. Že únosnost věcná i osobaí jsou součástmi něčeho nad
řazeného, uznává Engliš sám, pravě, že nepřímá škoda, která vzniká 
individualistické výrobě je nakonec právě tak škodou na k~1tuře, 
zdraví a životě národa jako škoda přímá. Při kritice Ritschla pak 
praví, že by nebylo žádným neštěstím, kdyby tyto dvě zásady' .byly 
vyjádřeny ' ve společné formulaci. .' 

RozliŠení dvou únosností nemůže míti za raison d'etre jen 
technickou okolnost, ida se dá či nedá zjistiti, jal\ou újmu působí 
daň v jednotlivých spotřebních hospodářstvích, případně zda jde 
o škodu přímou v hospodářství daní postiženém, nebo o nep~ímou 
v hospodářstvích ostatních; čili věci související s otázkou přesunu 
a dopadu daní. Krátce shrnuto: Jest jen jedna únosnost, 'protože 
ve veřejném hospodářství jest dáno jen jedno pořádací hledisko, 
totiž jeho ideál. Únosnost, t. j. hranice mezi užitkem a škodou, se 
zjišťuje na' podkladě několikerých in di c i í. Tyto indicie mohou 
~e vztahovati na poměry osob, na škody přímé a. okamžité, či ne
přílnéa budoucí. Někdy tuto škodu nemůžeme zachytiti pří,mo) 
nýbrž na ni činíme pouze závěry podle změn v hospodářském životě 
a především výrobě. Kvalita, rozsah a podmínky její řídí se j~dnak 
podle osobních poměrů 'postižených, jednak beze vztahu k osobním 
poměrům, avšak ve vztahu k věcnému podkladu, do něhož daně 
zasahují. Jen v tomto smyslu byla by odůvodněna terminologii 
"osobní" a "věcné", nikoliv však , únosnosti, nýbrž v Ý c hod i- , 
s e k při zkoumání následků zdanění. Chtěl-li tedy prof. Engliš vy
zvednouti, že při každé dani se musíme ptáti, jak se ona , dotkne 
výroby, nebylo třeba zaváděti pro tento účel nový termín 'únos
nosti věcné, nýbrž stačilo žádati jen, aby byla při stanovení hrani~ 
zdanění, jako jedna z jejích součástí, zkoumána i tato otázka. Ve 
skutečnosti se tak již namnoze dělo. Takto se však vzbuzuje domnění, 
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že zmíněné dvě únosnosti jsou protilehlé věci, ačkoli ve skuU';čhosti 
obě jsou jen součástmi jim společného hlediska. Byla tedy i v tomto 
směru kritika prof. Mildschuha, co do terminologické vhodnosti, 
oprá.vněna. 

III. 

Určiti hranici zdanění jen s o hle dem ' II a ,v las' t n í 
po měr y může pouze stát, který nestojí v rozsáhlých stycích 
s ostatním světem. Stát však, který jest vystaven mezinárodní 
konkurenci na domácích i zahraniční~h trzích, jehož peněžní trh 
souvisí s poměry mezinárodními, který má mezinárodní závazky 
nebo pohledávky, musí určovati své zdanění i s ohledem na tyto 
poměry. I když jeho zdaněrií nepřekročuje třeba únosnosti, přece 
ve většině případů znamená zatížení a znesnadnění konkuren.čního 
boje. Avšak ne všechny daně působí stejným způsobem. 

,Ačkoli bude téměř každý případ odchylnÝ. přece nemusíme 
se vzdáti snahy stanoviti určitá povšechná pravidla a typické 
případy. Daně působí na soutěž mezinárodní do té ~íry, pokud 

, ovlivňují podmínky, za kterých se tato vyvíjí. Nejdůležitějším -
nikoli však jediným - determinantem při této soutěži jest cena . 
"Proto se věnuje největší pozornost daním, které zvyšují ceny.ll) 
Jsou to obyčejně daně, které mohou býti přesunuty. Ne však: každá 
,daň, která jest přesunuta, musí vésti ke vzestupu cen. Přesunu't, 
,se může uskutečniti ve formě sražení cen surovin na nižší niveauí 
:snížením mezd, výnosů atd. Naproti tomu může vzestup cen 'na
:stati i tehdy, kdy daň není přesunuta. Následkem zdanění může 
výrobce míti racionelní důvod, aby omezil výrobu; avšak snížením 
:rozsahu této stoupnou výrobní náklady na jednotku a tudíž bude 
nutno cenu zvýšiti. To bude umožněno tím, že snížením nabídky se 
přijde k poptávce, která je ochotna'platiti vyšší cenu než dřívější 

.hraničná poptávka. Zbývá se nyní ptáti, které daně mají Přímý 
,vliv na vzestup cen, ať již značí či neznačí přesun daňového břemene. 
'Tento vliv můžeme pozorovati jednak na krá t k o dob é m vý
'voji, jednak na d I o u hod o b é m. Obecně se uznává, že některé 
daně, na př. spotřební, obratová,místní dávky, daně výnosové, 

11) G. Colm: "Der Einfluss der Steueren auf die intemationale Wett
. bewerbsfahigkeit", Festgabe filr G. Schanz. 1928. 
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ukládané podle vnějších · znaků a podob. obyčejně ceny zvyšují, 
při čemž se tento vliv odvozuje od možnosti jejich přesunutí. ·_Jiné 

daně, zvláště všeobecná a čistá důchodová se pokládá za nepře
sunutelnou a tudíž na ceny nepůsobící . Důchod ovšem se skládá 
z různých elementů a pramenů. Při podnikání bývá nejdůležitější 
podnikatelský zisk. Většina spisovatelů jest tu mínění .. že d~ň 
uložená na podnikatelský zisk nemůže zvyšo~ati ceny proto, že 
tento zisk není výrobním nákladem, nýbrž má charakter residua, 
přebytku, renty. Na cenu mohou však působiti jen výrobní náklady. 
Rozhodnými jsou prý výrobní náklady hraničního podnikatele, 
t. j. takového, který nedociluje žádného zisku . Proto'že tento ne
platí žádnou daň" nečiní ona část výrobních nákladů. Proti po
dobné argumentaci, která nabyla vrchu ve zprávě Komitétu pro 
otázky národního dluhu a zdanění, který v Anglii za předsednictví 
Lorda Colwyna: zasedal, postavil se D . H. Robertson.12) Ve jménu 
Marshallovské pravověrnosti zastával, že i daň důchodová působí 
přímo na ceny. Předně prohlásil za omyl, že by hraniční, t. j. nej
méně výkonný a úspěšný podnikatel, který dosud vyrábí, určoval 
cenu. On pouze s pol u u r č u j e cenu, která jest společným 
výsledkem výrobních nákladů všech ostatních výrobců. Právě 
proto, že tento hraniční výrobce, pracující případně i se ztrátou, 
nekryje ani všech svých výrobních nákladů (do kterých ťřeba 
též započítati normální zisk), není hraničním, t . j. tako~ým, který 
by určoval rovnovážnou cenu. On jest pouze náhodnýni zjevem. 
Výše jeho ztráty nedá se určiti a proto nemůže býti faktorem, na 
kterém by v hospodářství něco záviselo nebo byl jeho výsledkem. 
Okamžitý jeho vliv se může snad na nějakou dobu uplatniti, ale 
jakmile se má vyvinouti stav třeba i jen krátkodobé rovnováhy, 
musí přijíti k slovu skutečná hospodářská pravidla a nikoli jen 
výjimky z těchto pravidel. Tomuto požadavku vychází vstříc ana
lytická pomůcka Marshallovy "representative firm", která před
stavuje nor m á 1, kolem kterého vývoj fluktuuje . Za druhé, 
jestliže zdanění podnikatelského zisku nemá účinku na ceny, jest 
to jen potud, pokud nabídka zdaněného činitele (podnikatelské 
iniciativy) není elastickou. Jestliže však zdanění béře chuť k pod
nikání - a zvláště tehdy, kdy zisk nekryje skutečného risika -

la) D. H. Rohertson: "The Colwyn Commitee, the income tax ahd the 
price level" . Econ. Journal, December 1927. 
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František" Valina :-

doj,c;le kre~tringování výroby, Zmenšená produktivita zdvihne, 
cen.y ~ , . 

'N.elze llpříti, že Robertson má v mnohém pravdu. Role hra
ničpfch výrobciJ"nesmí býti, přeceňována. Jest omylem se domnívati 
že ,by se ziskem pracující výrobci n~mohli zvýšiti ceny proto, že by, 
jejich odbyt strhli na sebe ~raniční podnikate~é. Je-li hraničním, 

podnikatelt;m ten, jehož přirozené podmínky i technická výzbroj 
a podnikatelské, organisační , nadá~í jest nejhorší, jest i jeh o' 
~ o z sa h v 'ý rob y str (k t ně omezen na nynější výši. Každ,é 
zvětšen.Í by -4namenal0 nepoměrné zvýšení jeho výrobního ná .. ~ 
k~adu. Bude.,.l~ cena vyhnána do výše normálního vý~obního ,ná,-, 
kladu (číteJte V to i obvyklý podnikatelský ,zisk), budeživot těchto 
hraničn~ch podniků na čas prodloužen; noví podnil}atelé nebudou 
však do tohoto _ odvětyÍ. průmy?~ového lákáni, neboť jeho renta
'bjlita -jest pr~měrná. K~yby vša~, poptávka po zboží, byla elas-, 
tieká, :mají podnikatelé možnost omezením rozsahu výroby dostati 
se d~ 'míst poptávky, 'kde tato je$t neelastická. V. dlouhodobém 
vývoji může d<;>jítj k vzestup~ cen nejen 'následkem ome~ení roz· 
sahu výr~by,nýbrž i násJedkem přeskupení. v kombinaci výroqních, 
činjtelů ~ .Co dříve prováděl bystrý intelekt podnikatelský svým, 
rychlým postřehem, rozhodnutím, takže ' se vystačilo ~ daleko , 
menším procentem kapitálu oběžného a byrokratickou správou, 
bude musiti býti ~ap-razeno zvětšeným objemem kapitálu oběžného, 
?ímž se výrobní -náklady pro celé , hospodářství zvýší. Druhým' 
elementem důchodu dani podrobeného bývá risiko. Protože se ' 
toto s jistou pravidelností a pravděpodobností vyskytuje, musí 
býti kryto; jinak by nabídka klesla . Jsou tedy vy poč í t a
tel n á r i s i k a č á stí ' výr o b ní -c h n á k I a d ů nor-, 
málních, ' které musí býti v dlouhodobém vývoji cenou: kryty. 
Jestliže zdanění konfiskuje onu část důc40du, která tvoří rlsikov0,u 
prémii, dojde ku přesl)nutí daně do cen. , . 

Třetím elementem jest výnos z investovaného kapitálu. Je 
sice pravda, jak tvrdí Seligman,13) že sníží-li se následkem zdaněni 
výnos kapitálu, nebude se míti kam uchýliti, neboť všude bude 
zdaně!"),; avšak nesmí se zap0!llí,natl na vliv daní na tvorbu nového 

13) E. R . A. Sehgman: -O dopadu a přesun,u daní. Český překlad. Do
datek: daně důchodové a hladina cenová. 
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kapitálu. Vedle toho i kapitál již existující muže 'býti ' pomalu ' 
st ravován, takže ' úroková míra 'a tím i ceny půjdou nahoru . Jest 
zajímavé, že podle Robertsona se dá dokázati, že v Anglii stoupla ' 
úroková míra hrubá po válce právě o tolik~ o kolik stouplo zdanění 
ve srovnání s dobami předválečnými . Čistá úroková míra zÚstala : 
t ak konstantní a nebyla ' daněmi dotčena . 

Že není tak absolutního rozdílu mezi daní důchodovou a ostat
ními daněJ!li jest zřejmo i z toho, že t . zv . daně '.reálné~ t. j.podle 
Colmatakové, které jsou ukládány podle vnějších, reálných zna
mení; :mohou se za určitých okolpostí chovati jako daň důchodová. 
Nebudou ' přesunuty, nýbrž dopadnou na podnikatele ' nebo za'-' 
městnance. Nebude to však jen jak Colm uvádí, když daní bude 
používáno k rozšíření státní činnosti a podohně, nýbrž"st<ičí, když 
poptávka na 'př. po uhlí bude tak elastická pro každélnnožstvt . 
že uhelná daň nebude moci býti započítávána do cen, ale bude 
placena podnikateli hor z vlastních -prostředků. -

Při posuzování vlivu daní. na ceny jest rozeznávati, zda dojde ' 
k obecnému a r'ovnoměrnému vzestupu cen všech, či jen některých . " 
Ricardo bylmíněi1í, že vzestup všech cen uvnitř země vyráběných , 
předmětů by nepodkopával vývoz, vyjma na krátký čas . Tento ' 
názor třeba vysvětliti jako důsledný závěr z klasické nauky o za-' : 
hraničním obchodě . Nauka 'o poměrných výhodách není srovi1ání~ , 
niezi výrobními nákléidy domácími a cizími, nýbrž mezi výrobními " 
náklady uvnitř země, mezi vzájemným vztahem nákladů zboží ' 
vy~áženého a onoho, které jest dováženo, avšak by mohlo býti ',' 
vyráběno doma:. Jestliže tento vzájemný poiněr lineárním vze": :' 
stupem cen nebyl dotčen, nebudou komparativní náklady ve svém : 
vzájemném poměru posunuty. Početní , škála jejich . byla sice ve ,' 
své úrovni posunuta, ale takové dočasné porušení rovnováhy bude" 
zá:hy napraveno automatickými silami, které směřují k obnovení : 
rovnováhy. Za měny papírové bude posunut kurs, za měny zlaté 
nastane tlak na peněžní výrobní náklady; v domácí zemi budou ' 
míti ťendenci sestupnou, v cizině vzestupnou, takže dojde 'k vyrov
nání. Při tom nemusí dojíti k návratu dřívějších cen. Pro mezi
národní obchod jsou rozhodny výrobní náklady jen ve svém y zá
j~~né~ po~ěru. Jinak ale právě poměry v mezinárodní soutěži 
u;rčuií , jak velké peněžní výrobní.nákladysmějí býti. Pfoto vzestup , 
cen následkem zdanění nemohl by býti trvalý- pokud by ne- i 

38* 
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došlo k podobnému vzestupu i v ostatních zemích. Rovnoměrný 
vzestup cen následkem zdanění jest však velmi nepravděpodobný. 
Bude-li na př . zdaněn kapitál a úrok hrubý stoupne, dotkne se 
to cen zboží podle poměru, v jakém je k výrobě toho kterého za
potřebí více či méně kapitálu . Tu bude alespoň pro krátkodo-

. bou periodu relativní postavení výrob posunuto . 
Zdali daň povede k vzestupu cen, nez-áleží jen od jejího druhu, 

nýbrž i od toho, k fakému účelu se fí používá. Na př . jest velmi 
rozšířeno mínění, že subvence a podpory nevedou prý k vzestupu 
cen, protože značí pouze přesuny v hospodářství soukromém. 
Avšak celkový objem kupní síly a vyrobených statků nemusí 
nikterak zůstati týž . Byly-li prostředky ku podporám získány 
daní důchodovou, poklesne poptávka v míře, ve které byl omezen 
důchod poplatníků. Představíme-li si nyní, že daní je používáno 

. na .Úrok za zápůjčky od soukromníků výrobám, za které se stát 
(ve snaze poskytnouti jim podporu) zaručil, vznikne tato situace: 
věřitelé, soukromí kapitalisté, kteří, dejme tomu, přeměnili svůj 
dřívější oběžný kapitál na fixní investice, nedostávají nic více 
než dříve . Jim k dobru nepůjde tedy žádná část kupní síly, od
čerpané zdaněním. Subvencované výroby pracují s takovými 
nepříznivými podmínkami, · že ani fakt, že mají · kapitál vlastně 
zdarma (neplatí zúročení), nestačí, aby jejich výtěžky a tím i dů
chody podstatně stouply proti poměrům dřívějším. Jejich kupní 
síla nebude tudíž také rozmnožena. Mohlo by se říci, že sice nebudou 
vydělávati subvencované. výroby, ale tím, že zaměstnají více lidí, 
spotřebují více surovin a jiného zboží, dají vydělati jiným více 
než před tím . Avšak jen tehdy by nenastala žádná ztráta kupní 
síly celkové, kdyby dodavatelé a zaměstnanci dostávali a vy
dělávali za své zboží na jednotku více než dříve, což je nepravdě
podobné. Jestliže tedy mimostojící výrobci dodávají subvenco
v(iným výrobám právě jen tolik a za ceny co výrobám, které 
byly následkem zdanění restringovány,14) jest tu ztráta oné kupní 
síly, kterou představovaly -dřívější podnikatelské zisky. Neboť 
subvencované výroby nebudou dosahovati žádných zisků. Bude 

1' ) Předpokládáme, že dojde k omezení výroby neje-n v tom. rozsahu, 
v jakém bude zkrácen podnikatelský zisk a jeho používánfna nákupy, . nýbrž 
daleko více, následkem omezeni rozsahu vlastních výrob zdaněných podni
katelů . 
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tedy kupní síla celková zkrácena. Protože' však následkem zmen
šené produktivity klesne též zásoba statků, nebude musiti dojíti 
k poklesu cen. 

Naproti, tomu kdyby zůstala celková kupní síla nezmenšena, . . 
může dojíti k vzestupu cen, neboť pokleslá produktivita 'zmenšila ob
jem zboží. Jestliže prostředky k subvencím budou získávány daněmi 
reálnými, které bývají ihned přelévány do cen, jest možno, že 
pomocí státních konsumentských subvencí bude kupní síla konsu
mentů právě o tolik zvýšena, oč stouply ceny, takže k omezení 
spotřeby a tím i výroby nebude musiti dojíti. Hodně bude záležeti 
na úvěrové politice. Možno tvrditi, že náš poválečný vývoj skýtá 
částečný příklad toho, jak konsumentské subvence mohou vésti 
k vzestupu cen, zvláště když zdanění pokulhává za obnosy vy
naloženými a musí dodatečně býti zvyšováno. 

Daně jsou zasahováním do soukromohospodářského procesu. 
Subvence, které jemu slouží, zmírňují pro soukromá hospodářství , 

břemeno daňové a proto v celku zdanění k těmto účelům vyvolává 
slabší reakci, menší pravděpodobnost vzestupu cen. ' Tento však 
není principielně vyloučen, zvláště dosahují-li subvence velkých 
obnosů. 

Druhou skupinou jsou výdaje na rozšíření veřejnoprávní 

sféry státu. Při posuzování zatížení musíme vyloučiti ona vydání 
a příjmy. které jsou vlastně soukromoprávní, avšak z důvodu 
vhodnosti a úspornosti jsou opatřovány pospolitě. Jsou to především 
poplatky, ovšem pokud jejich výše se shoduje s hodnotou služby, 
na kterou jsou připínány. Nehospodárné státní opatřování těchto 
potřeb, ať záleží v nedostatečné výkonno8ti státního organisování, 
nebo skutečným hospodářským, poměrům nepřiměřeném stano
vení cílů, působilo by i tu jako břemeno. Kdyby na pře státem 
vedené školství, jehož vydání jsou zcela kryty ze školného, dávalo 
méně hodnotné výsledky, než kdyby bylo vedeno soukromě neb 
korporacemi, vznikala by pro národní hospodářství ztráta, která 
by musila býti pokládána za zatížení. 

Pokud jde o výdaje vyčerpávající, t. j. takové, u nichž není 
žádného přímého přenosu a přesunu mezi občany, jest u nich 
možnost vzestupu cen větší. Neboť zde se z národního hospodářství 
odčerpává něco, co se mu nanejvýše velikou oklikou a jen částečně 
vrací anebo soukromohospodářským cílům zůstává vllbec ztracenó. 
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-Výda,je _na.:vQjskojdejme tomu, .jsou pro národní hospodářství 
. j~ko hy vyhozeny do vzduchu~ anebo přinášejí mu těžko ocenitelnou 
a . velmi odlehlou výhodu národní bezpečnosti . Přesunutí daně 
p- s' ním obyčejně spojené stoupnutí cen je tím spíše proveditelno, 
čím více příležitosti jest k němu dáno hojností hospodářských 
. transakcí. Protože u vyčerpávajících vydání bude z národníh() 
hospodářstv.í více bráno než do něho dáváno, nastane t. zv. "trh 
prodávajících" (t. j " koupě budou převažovati nad prodeji) , budou 
.lépe moci prodávající ceny zvyšovat. Rozhodným zde bude též, 
,že stát potřebuje od s~ukrómého hospodářství positivní činnost, 
služby a statky; raději tedy nebude překážeti vzestupu cen a tím 
i podpoření této činnosti, než by připustil, ' aby následkem dopadu 

.. daňového břemene došlo k restrikCi této aktivity. 

Třetí druh vydání tvoří zúrokování a amortisace veřejných 
. dluhů. Obecně se tvrdí, že tyto jsou pouhými přenosy od skupiny 
.poplatníku ke skupině věřitelů a že tudíž -tu není efektiv-ního za
tížení celého národního hospodářství. 'Poukazuje se též na to, ·že 
v mnohém případě bude . poplatník současně věr-itelem a tak ,prý 
žádnou újmu neutrpí. I kdyby obecně platil každý poplatník 
právě jen t olik, kolik přijme ve své kvalitě věřitele, přece zde 

.. nastáyá ,zatíženÍ- Neboť dříve měl svůj" kapitát jejž půjčil státu 
:: tak jako každému jinému dlužníkovi, který však nyní je vyvlast
, ňován. Bylo by jistě protismyslným . věřiti, ž~ výdaL ,-l.derý by 
. jinak musil býti .kryt . efektivním ' zdaněním a byl hy --zatížením, 
_ l.Ilůže se této své kval~ty zbavit pouhou technickou operací, t . j . tím, 
že se prozatín1 kryje zápůjčkou , Tato zápůjčka může snad břemeno 
odložiti n~b . rozpr'óstříti na delší ' údobí, nemůže jej však se světa 
sprovoditi. Splacení dluhu není samostatným výdajem; je pouhou 
průběžnou položkou. Bude zatěžovati národní hospodářství podle 
toho, k jakému výdaji bylo použita peněz ze zápůjčky , Jediným 
rozdílem. jsou. tu právě časové diference . . S tímto rozdílem vznikají 
:i účinky na hladinu cen.: Jestliže ~ se zdaríění používá na splacení 
a tudíž zničení fiktivního . peněžního ' kapitálu (který ,se takovým 
,stal proto, že skutečný dřívější jeho reálný podklad přišel hospo
dářsky na ,zmar), pak lze očekávati pokles cen - v důsledku, ome

;zené finanční základny a tím i rozsahu nadstavby peněžních 'pro~ 

středků - .' pakliže se nepodaH vytvořiti náhradu v nové .fiktivní 
:kupní síle. Účinky splacení nesmějí se posuzovati .pouze ve světle 
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př1tomr~ého :sta\TU; 'není to jen 'volba mezi -splác'et nebo' ne; nýbrž 
· ~e musí 'bráti 'v úvahu celá · úvěrová transá:'kce a ·vše', čemu i ona 
<:lalavznik. Jestliže nechceme pohlížeti na 'splácení jako na břemeno, 
pak musíme pokládati za břemeno výpůjčku . sámu~ neboť její 
obnos odnímá. se národnímu hospodářství, aniž. by: se 'mti pdtom 
vracel zpět. 

Vliv na ceny není však jediným přímým činitelem, který může 
'působiti na mezinárodní soutěživost. Jestliže na př. stoupne 'ná
sledkem daňového břemene úroková míra, jest vývozní 'průniysl 

možná více dotčen tím, že nemůže při placení. poskytovat cizo
zemcům poshovění, než tím, že zvýšený úrok značí i ' zvýšené 
výrobní náklady. Rovněž komplikované daňové řízení u daní 
z výrobků (na př . cukru, lihu) při vývozu, může do značné míry 
·handikapovati vývoz, protože zpomaluje rychlost obc~odu : 

Poklesem rozsahu zahr. obchodu stoupnou háklady na zahr. 
t astoupení, nebude mOžno zřizovati vlastní represetita~e a ne'b'ttde 
se vypláceti nákladná reklama; nezbude dósti přebytků rta Ito, 
aby země mohla snésti náklady, než se 'zavede v 'Cizí z'emi.' MeZi
národní soutěž bude ohrožena i tehdy, kdy sice ceny ' nebťtdotr 
stoupati, avŠak zdanění znemožní další snižování výrobních ná
kladů, aby bylo možno držeti krok ve 'snižování cen' s ostatnírrii 
konkurenty_ / ) . \ 

, ·Hlavní jsou však nePřímé účinky ·daní. Především vliv na 
'výkonnost poplatníku. Tam, kde pracovní výkon :fnení spojen 
s žádným ani ideálním' '"Iiákladem", kde tedy 'práce má povahu 
čisté renty, nebude asi omezena. Všeobecná daň ze mzdy neved1á 
·by. ke zkrácení pracovního výkonu a doby, jestliže by pratóvníci 
ani nemohli čas získaný -jinak využíti ani větší pracovní výkon 
u nich by nezpůsoboval větší námahu, klesající užítek (disutility 
lof labour). Rovněž nebude valného popudu zmenšiti pracovní vý
kon, jestliže touto cestou 'nebude možno alespoň částečně dani 
Uniknouti. Je-li uložena vysoká daň 'na podnikatelské zisky, ' bude 
přirozeně podnikatel, ·který 'omezí svou práci, platiti z menších 
zisků daněméně~: avšak dani neunikn , jeho důchod ,následkem 
pokleslé činnosti 'klesne rovněž. Múže-li ' ale místo 'podnikání ~pH
jmouti 'pevně placené luísto ci z takto doCíleného služného platiti 
menší (relativně) daň, uniká zdanění. Zhoubny vliv '· zdaněnÍna 

jakást· ptaéovního výkonu bude zvláště ta:in~ 'kde' vytěžky Ilékryjí 
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,vydání s op~třením kvalifikovaných schopností. Když by na př. 
_svob<?dná povolání , byla těžce zatížena, budou hleděti velkým 
obratem si ztrátu vynahraditi. Největší nepříznivý vliv na pracovní 
výkonnost bude míti zdanění tam, kde práce stejného druhu bude 
různě zdaňoyána. Uvidí:"li jeden pracovník, že druhý, který má 
stejnou práci) platí méně daní než on, vznikne snaha přesunovati se 
do zvýhodněné výroby. Tak bude tato přeplňována a výtěžek její 
v důsledku ,špatné ~ombimi.ce jednotlivých výrobních činitelů 

navzájem počne klesati. Vedle toho ne nepatrný bude psycho
logický vliv; když lidé budou viděti, že druhý se musí namáhati 
m'éně, budou se snažiti o stejnou úroveň. Práci budou odbývati, 
výkonnost omezovati, aby tak omezením , nabídky vyhnali od
měnu za práci. Zvláště u podnikatelské práce nebo práce vedoucích 
place~ých organisátorů může tento vliv nabýti velké důležitosti. 
Nedosahuje-li odměna výše, kterou pokládají za oprávněnou, omezí 
svou činnost; možná, že při tom neklesne i jejich čistá odměna 
podstatně (třeba počítati s tím, že více volného času poskytne ,jim 
náhradu za jiné požitky, které si dříve mohli opatřiti za peníze), ale 
úhrnná produktivita utrpí. ' 

Vliv daní na výkonnost poplatníků projeví se nejen v poklesu 
pracovní činnosti, nýbrž i ve struktufe výrobního procesu. Daně jako 
cizorodý prvek zasahují do' soukromopodnikatelských zásad a od
chylují vývoj od směru) kterým by se bral, kdyby zdaněrií nebylo. 
Na př. přílišné zdanění kapitálového výnosu povede k ohrožení 
racionalisace ve formě kapitálových investic. Zdanění piva sníží 
dox:nácí odbyt; tím se zvýší % fixních nákladů na, jednotku vyro
beného množství a další roišiřování výroby bude ohroženo. Daň 
obratová bude značiti silný popud k slučování závodů a různých 
výrob. Ušetří se tím náklad se stanoviska soukromého podnikatele:, 
ale sociální náklad) t. j. reálný náklad, který zatěžuje národní 
produkt, mŮže býti zvýšen. Je-li zavedena rentabilní přirážka podle 
poměru kapitálu investovaného v podniku, pokud výnos přesahuje 
6 % úrok, avšak stát sám platí ze zápůjček -S %, bude to míti za 
n~sledek přílišný vzrůst státních půjček na úkor produktivního 
investování do podniků. Na druhé straně, i když zdanění samO 
nevnáší disproporcionalitu do hospodářské 'struktury, může ji při
nésti druh výdaje, který jest z tohoto zdan,ění kryt. 

V diskusích o daňovém břemenu a o-nepříznivých účincích daní 
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na soutěže-schopnost věnuje se mnoho místa vlivům daní na tvorbu 
kapitálu. Tento vliv se uplatňuje ve dvou směrech : Předně zdanění 
všeobecně ubírá jednotlivcům kupní sílu a jest více pravděpodobno, 
že stát, který ji na místo nich získává, nepoužije jí k inv.esticím. 
Za druhé, speciální zdanění důchodu z kapitálu zmenšuje odměnu 
za spoření a tudíž i jeho nabídku. To značí tedy, že poplatníci ne
budou jednak míti dosti z čeho. spořit, jednak že nebudou chtíti 
spořit . Jak dalece bude postižena tvorba kapitálu, bude záviseti 
na'. pružnosti nabídky jeho. Při tom'nebude dotčena jen tvorba no
vého kapitálu ; i kapitál již existující, ba dokonce ve fixní investice 
proměněný, může být pomalu stravován nebo používán méně pro
duktivně . Jestliže nabídka kapitálu nemá býti ohrožena, bude 
třeba zvýšit úrok; avšak vyšší úrok značí větší výrobní náklady. 
Nebezpečí škod z velikého zdanění je tím větší, čím snazší je pře
nášeti kapitál z jedné země do druhé. 

Velmi řídké jsou případy, kdy daně samy o sobě vedou ku 
prospěchu národního hospodářství. Jest t9 tehdy, kdy způsob zda
nění (na př . u cukru) vede k propagaci určité nové a dokonalejší 
methody, kdy zdanění svým tlakem dává popud k hledání nových 
cest, k racionálnějšímu využití sil atd . . 

Hlavním pramenem blahodárných účinků daní na výrobu jest 
však způsob použití daní. Předem třeba však vyloučit ony poukazy, 
které zdůrazňují, že peníz daněmi vybraný musí stát utratit a tak 
přijde hospodářství zpět . Je-li konečný účel, ke kterému se daní po
užívá, se stanoviska národního hospodářství zbytečný nebo vzhle
dem ku stávajícím poměrům neproduktivní, jsou promrhány i pe-

. níze, které na něj byly vydány. Je-li na př . zbytečnou velká ar
máda', nesmí se poukazovati na to, co její výživa a výzbroj dá vý
dělku ' a zaměstnání dodavatelům; kdyby nebylo třeba daněmi 
vybrat tutó sumu, utratili by ji civilisté a nad to ještě ty předměty, 
které by koupili, by dále sloužily k zdokonalení blahobytu ob
čanstva . 

Vydání na výkon správy ci. státních funkcí nesporně nepříIl}o 

prospívají občanstvu . Otázkou ovšem jest, zda v konkretním případě 
jest státní správa vedena racionálně, zda funkce, které stát na sebe 
bere, jsou přiměřené ostatním hospodářským poměrům .. Se stano~ 
viska mezinárodní soutěže mají cenu jen takové výhody ze státních . 
výdajů, které usnadňují odbyt na cizozemských trzích a neohro-
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-- žu~í -trhy -domácí-. Tedy na př ~ výdaje na soudnictví mají význam 
:jen do té míry, pokud zajištěníni právní bezpečnosti sniŽují-risiko 
a tín1 i sociální náklad-s tímto spojený; podnikání nebude si musiti 

- započítávati prémii -risikovou, bude moci více se odvážiti smělých 
-podniků. Nepřímo bude spořádané soudnictví vykonávati i vliv 
-na mentalitu a mravy národa, což opět se :může odraziti v jeho 
' soutěže-schopnosti. Avšak pokud jde o spravedlnost samu, a jen pro 
-ni, která jest immaterielním prospěchem kultury a skoro bychom 
-mohli říci součástí životní úrovně, značí .' tato zatěžování meú-
národní soutěže. Pokud spravedlnost není a nemusí býti výrobním 
nákladem určitého rozsahu výroby, t . j. pokud jí není třeba k do
sažení tohoto rozs'ahu ani V dlouhodobé periodě, stává se zatížením. 

- Neboť ona právě jako životní míra ;musí býti teprve výsledkem vý
těžků plynoucích z ;mezinárodní soutěže. Jestliže však jest určena 
předem, bez ohledu na skutečně dotílené výtěžky, ohrožuje právě 
možnost jich . 

Výdaje na výchovu a vzdělání prospívají výrobe soutežíd na 
mezinárodních trzích, pokud jí ušetřují náklady, které by musila. 
podniknouti jinak ze-svého (na př . ve formě vyšších platů). Pokud 
však platí více než by na ni jinak připadlo ~ ia předpokladu, že 
jsou všeobec-ně peníze 'Účelně a prospěšně vynaloženy - dochází 
k částečnému přeskupování výrob . Konečně je " možno, že výdaje 
jsou prospěšny, avšak teprve V daleké budoucnosti ; na účet této je 
zkratována přítomnost .• Bude záležeti na konkretní situaci; "zda 
tím, "že přítomnost'jest příliš zatěžována nebudé i ohro"ženo-usku

- tečnění očekávaných prospěchŮ v "budoucnosti. Podobně i zdanění 
používané k podpoře "určitého odvětví neb výrobního zdroje povede 
ke změně ve složení-hOspodářské aktivity. Tato změ~a -bude zatě
žovati sice ostatní určitá o'dÝětvÍ, avšak celé nárocL.lí hospodářství 
jen tehdy, bude-li méně výhodnou (při započítání i obětí na ni vy
naložených) než stav předešlý. 

Účelem mezinárodního obchodu jest výměna za nejvýhodnějL 
šíchpodmínek ;materielních: V soutězi obstojí ten, kdo můž-e dáti 
za určité milOžství cizího zboží nejvíce zboží vlastního, včítaje v to 
i všeobecné 'podmínky obchodu (úvěr, reelnost, rychlost vyplňo
vání objednávek, již navázané obchodní styky atd.). Vše; ·c o 
zlli 'enšuj e "tuto "" možnost, značí ztížení konku
renční :schopnosti. Při tom ovše;m co" jest nevýhodou se' stanoviska 
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,je na soudnictví mají význam 
ávní bezpečnosti sniŽují ' risiko 
lý; podnikání nebude si musiti 
moci více se odvážiti smělých 
soudnictví vykonávati i vliv 
opět se může odraziti v jeho 
o spravedlnost samu, a jen pro 

chem kultury a skoro bychom 
. značí .' tato zatěžování mezi
t není a nemusí býti výrobním 
t. j. pokud jí není třeba k do
)bé periodě, stává se zatížením. 
lusí býti teprve výsledkem vý
těže. Jestliže však jest určena 
::ílené výtěžky, ohrožuje právě 

prospívají :Výrobě soutežíéí ' na 
řují náklady, kťeré by musili 
'e formě vyšších platů). Pokud 
připadlo ~ ia předpokladu, že 
;pěšně vynaloženy - dochází 
Konečně je , možno, že výdaje 
:é budoucnosti; na účet této je 
eti na konkretní situaci; ,zda 
vána nebude i ohro'ženo, usku
udoucnosti. Podobně i zdanění 
í neb výrobního idroje povede 
tivity. Tato změna ··bude zatě
'šak celé nároél~lí hospodářství 
)ři započítání i obětí na ni vy-

jest výměna za nejvýhodnějL 
Zi obstojí ten, kdo můž'e dáti 
e zboží vlastního, včítaje v to 
~r, reelnost, rychlost vyplňo
lodní styky atd.). Vše; 'c o 
z nač í z tíž e n í kónku
jest n'evýhodou :Se' 'stanovIska 
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současné situace, může se vypláceti v dlouhodobém vývoji. Na'
lézti správný poměr obou těchto zřetelů jest právě uměním úspěšné 
PQJitiky. Jestliže určitá daň přináší sice celému národnímu hospo
dářství imaterielní prospěchy, které se však neobrážejí .v mož-

, nosti dáti za cizí zboží co nejvíce vlastního, jest zatížením mezi
národní soutěže. Neboť pro ni mají význam jen ty výhody, které 
se projeví materielně. Některé (avšak řídké) druhy daní . zatěžuj.í 

mezinárodní-soutěže schopnost již svým způsobem konstrukce. 
I když určitý prvek tohoto druhu zatížení se vyskytuje u každé 
daně, přece málokdy nabývá . většího rozsahu. Jsou to zvláště 
,dane, které se neřídí podle fluktuace hospodářských poměrů, nýbrž 
podle vnějších známek (daně obratové~ daně bytové podle míst
ností. pozemkové podle rozsahu půdy atd.). Většina však daní za
těžuje mezinárodní soutěž ani ne svým druhem, jako výší. Daň z uhlí 
zatěžuje těžaře především proto, že je stojí více, riež by je stála daÍl 
výdělková z jejich podnikání. Rovněž nezatěžují ,mezinárodní sou:.. 
těž principielně více ty daně, které zvyšují ceny; rozdíl jest jednak 
ten j že při přesunuti da,ně a zvýšení cen ,projeví ~e potíže soutěže 
bezprostředně, kdežto u daní přímo ceny nezvyšujících půjde o po
~tupný proces; jednak ten,že daně ceny zvyšující jsou specielnějM" 
dopadají na konsum určitého zboží zvláště, kdežto účinky daní ostat
ních jsou obecnější a rozkládají se na celé hospodářství. Proto Jest 
v podstatě souhlasiti s prof. Gerhardem Colmem, když praví: nEs 
ist aber nach · unseren Ausfiihrungen unrichtig, anzunehmen" daB 
auf die ~ Dauer . die eine Gnippe von Steuerarten die Wettbewerbs
Hihigkeit beeinflussen konne, die andere nicht, wie es dieMitglieder 
des Colwyn Cornmitee und wie ' es .E II g liš in seinen oben er-
,wahnten Reformvorschlagen annahme.n' ~ .I5) Daně ceny nezvyšu
jící zvedají hranici výroby, v'yřazuj.í výrobce E největšími výrob
ními náklady a zvyšují nejnižší výrobní náklad, k němuž tendence 
cep. by mohla spěti. Zabraňují tak rovněž všeobecném~ rozvoji hos
podářské prosperity. ;Vzestup cen zatěžuje zahraniční obchod pře
deyším též proto, ,že následkem cizozemské sQ~těže nemohou 
exportní výroby a výroby vystavené soutěži dovozu přesunovati 
daňové břemeno, kdežto 'ostatnÍin výrobám jest to umožněno. Proto 
kvota zdaně~íJ která na ně dopadá, jest věÍšCnež by. patrně byla 
• i .. · . . :' 
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u daní ceny nezvyšujících, protože tu by každá výroba musila sama 
nésti svoji kvotu. Prvý druh daní by způsoboval obtíže přizpůso

'bovací;neboť výrobní činitelé v různých výrobách by nebyli stejně 
zatíženi. 

Stoupnou-li následkem zdanění jen n ě k t e r é c ~ n y, ne
musí to značiti ohrožení mezinárodního obchodu. Zboží, jehož cena 
stoupla, bude ovšem vyřazováno z mezinárodní soutěže; avšak 
na jeho úkor mohou získávati jiné obory. Jestliže daň uhelná zne
snadňuje export uhlí, mohou získati ostatní výroby tím, že jsou 
ušetřeny zdanění (nutného) na pr-. kapitálových výnosů. Jinak by 
stoupl úrok a jejich posice by byla ohrožena. Rovněž mohou ostatní 
výroby získati tím, že ztížením exportu určitého zboží uvolní sepr9 
ně suroviny, které tento export dříve konsumoval a ceny jejich 
klesnou. 

Zvýšení výrobních nákladů a vzestup cen není však na
prosto jediným způsobem, kterým daně se dotýkají zahraničního 
obchodu. Daleko větší škody může způsobiti pokles rozsahu jeho 
(i za nezměněných cen), případně vývoj jeho rozvoje směrem, 
který jest pro celé národní hospodářství méně příznivý. Daně 

jakožto cizorodý a násilný prvek způsobují přestavbu struktury 
národního hospodářství; co zatěžuje toto hospodářství, jest pře
stavba, která mu přináší méně prospěchů než zachování stavu 
dřívějšího . Tuto situaci modifikují ohledy na mezinárodní soutěž 
potud, že tato soutěž otevírá uzavřený kruh národního hospo
daření a přivádí styk s poměry mezinárodními jen na určitých 
plochách. Tím bude přestavba různě dotčena. Za druhé, zasahují 
tu otázky měnové. I když reálné pozadí se nemění, stačí. že byly 
posunuty ,číselné veličiny je představující; vzniknou potíže při

způsobovací a z tohoto důvodu zdají se daně ceny měnící působiti 
potíží více než ostatnÍ. 

I kdyby daně nejen ztěžovaly mezinárodní soutěž, nýbrž ji 
i znemožňovaly, nestačí tato skutečnost sama o sobě k tomu, aby 
se mohlo říci, že únosnost byla překročena. Neboť jes možno, 
že vzniknou uvnitř hospodářství nové poměry, které budou třeba 
výhodnější než dřívější mezinárodní soutěž. Ale nejen tam, kde 
materielní výhody mezinárodní soutěže budou nahrazovány vý
hodami z· vnitřního rozvoje} nebude únosnost překročena, nýbrž 
i tam, kde se těm} kdož rozhodují o státním hospodaření, bude 
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II by každá výroba :musila sama 
)y způsoboval obtíže přizpůso
lých výrobách by nebyli stejně 

jen n ě k t e r é cen y, ne
lího obchodu. Zboží, jehož cena 
z mezinárodní soutěže; avšak 
)bory. Jestliže daň uhelná zne
j ostatní výroby tím, že jsou 
{apitálových výnosů. Jinak by 
hrožena. Rovněž mohou ostatní 
,rtu určitého zboží uvolní se pro 
I íve konsumoval a ceny jejich 

l vzestup cen není však na-
daně se dotýkají zahraničního 

~ způsobiti pokles rozsahu jeho 
! vývoj jeho rozvoje směrem, 
)dářství méně příznivý . Daně 

způsobuj í přestavbu struktury 
.je toto hospodářství, jest pře
rospěchů než zachováni stavu 
ohledy na mezinárodní soutěž 

,vřený kruh národního hospo
lezinárodnimi jen na určitých 
lě dotčena. Za druhé, zasahují 
ozadí se nemění, stačí, že byly 
,tavující ; vzniknou potíže při
.jí se daně ceny měnící působiti 

T mezinárodní soutěž, nýbrž ji 
~nost sama o sobě k tomu, aby 
)řekročena . Neboť jest možno, 
)vé poměry, které budou třeba 
ní soutěž. Ale nejen tam, kde 
utěže budou nahrazovány vý
le únosnost překročena, nýbrž 
í o státním hospodaření , bude 
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zdáti, že určitým imaterielnhn prospěchům jest dá.ti přednost 
před statky, Takové měření vymyká se již z okruhu národního 
hospodářství a proto únosnost v tomto smyslu , stojí mimo něj . 

Je-li břemeno daňové alespoň přibližně odhadnuto a je-li 
zjištěno v jakém směru zatěžuje soutěže-scJ:0pnost domácí výroby 
oproti cizí, zbývá s'e 'tázati jaké důsledky má státní politika z oněch 
fakt vyvoditi. Jestliže jde o daň speciální, dopadající především 
na výroby vystavené mezinárodní soutěži, třeba zkoumati zda 
nedostatečná únosnost j'ejich netkví ve špatné výkonnosti a zda 
by nebylo výhodnější nahraditi tyto výroby jinými, výkonnějšími, 
které by byly s to břemeno daně snésti . Jinak jest speciální daň 
odstraniti jen tehdy, jestliže by zni kl a větší škoda než kdyby 
byla uložena jinému odvět~í nebo kdyby se stát příjmu vůbec 
vzdáti musil. Poukazy, že cizí konkurující výroby nejsou zatíženy 
podobnou daní, nemohou naprosto býti rozhodnými. Různost druhů 
daní pozměňuje ske do jisté míry charakter daňového břemene, 
rozhodnou je však výše celkového břemene . Jestliže jde .o daně 
.obecné, především ty, které dopadají rovnoměrně na základní 
výrobní činitele, musí připadající podíl na nich nésti i výroby vy
stavené mezinárodní soutěži. Nemohou-li v důsledku malé své 
síly, musí býti vystřídány jinými; nemohou-li však proto, že jest 
t o nad hranice nejlépe využitých možností, pak je třeba snížiti 
daň všeobecně . Výroby nemohou si činiti nárok na různé daňové 

' zatížení z toho pouhého jen důvodu, že jsou vystaveny meZi
národní soutěži. Daně, pokud nepřinášejí výrobě přímých i ne
přímých prospěchů (vzhledem k soutěživosti), které by se obrážely ' 
i ve výrobních nákladech, představují veřejnou životní míru; tato 
míra musí býti výsledkem výrobního procesu musí býti čerpána 
z jeho skutečných přebytků . Jako soukro, ohospodářská životní 
míra je v jednotlivých zemích různá, tak i tento veřejnohospo
dářský výraz blahobytu a tím i daňové zatížení musí býti různé . 

Výroby mezinárodní soutěži vystavené sice spoluurčují výši "ve
řejného luxusu", avšak nemohou při tom zaujímati nějakého vý
j imečného postavení. Jestliže jest na ně ukládáno jen to břemeno, 
k teré při správném rozdělení měly 'by nésti, pak není oprávněného 
důvodu poskytnouti jim slev z této 'výše.IG) 

ll ) Srov, v naší práci' "Českoslov. obchodní politika , . ," Kapitolu VI. §l. 
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. Vedle reklamování slev pro exportní výroby, často se shledá
váme s návrhy, které se domáhají celní ochrany s poukazem na 
daňové břemeno . Odpomoci celkovému zatížení celého národního 
hospodářství daněmi, by mohla cla jen ve dvou případech: za prvé, 
kdyby clo nesla cizina, takže o příjmy z něho by se mohlo ostatní 
zdaněnísnížitt což je .však · v~lmi řídký případ. Za druhé, kdyby; . 
následkem cel stoupla podstatně celková produktivita národního 
hospodářství, takže toto by mělo lepší platební způsobilost. Jinak 
ale cla značí nové dávky, nové zatíženÍ. Jejich funkce nanejvýše,. 
u:v nj t r národního hospodářství, by mohla býti dvojí: usnadniti 
přechod k novým poměrům po předcházející změně v daňov~.m 

břemenu, nebo působiti k rychlejšímu vyrovnávání tohoto břemena 
mezi jednotlivými výrobami. Zde se však daňové břemeno nijak -
neumenšujé ani neparalysuje, jen j'inak rozkládá'. . 

Vidíme tedy, že · Nl-zka daňového zatížení jest ' daleko kom
plikovanější a nesnadn~j ší než si mnozí uvědomují a jak ne"'; 
správné a nebezpečné mohou býti povrchní a paušální závěry, 
se kterými se v denn.Ím životě setkáváme; Nutno ovšem přizn~ti, . 

že i dnešní stav nauky o tomto thematě je velmi kusý a vyžádá. . 
si ještě mnoho úsilí než se ona dostane dále, než co dosavadní 
literatura poskytuje, 

FRANTIŠE 


