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Teze: 
 

- Daňovou politiku je třeba chápat nikoliv jako cíl, ale coby nástroj, jenž má zdolávat 
reálné výzvy, které před společností stojí. Špidla 
 

- Strana, která nebude v příštích letech zvyšovat daně, nepřistupuje k budoucnosti 
země odpovědně, výdaje státu totiž porostou. Bittner 
 

- ČSSD je veřejností i odborníky v oblasti daňové politika chápána jako nevěrohodná, 
neboť neměla příležitost osvědčit svůj program v politické praxi, nespravovala totiž 
v posledních letech žádný ekonomický, respektive hospodářský rezort. Dolínek 
 

- Rozval veřejných financí způsobený zejména zrušením superhrubé mzdy přestavuje 
zásadní výzvu pro následující roky. Klíčovým úkolem proto bude konsolidace 
veřejných financí, aby stát výhledově – nikoliv příští rok – hospodařil s udržitelnými, 
ideálně vyrovnanými rozpočty. Pokud se to nepodaří, hrozí propad standardu veřejných 
služeb. Dolínek, Baxa, Bittner, Schmögnerová 
 

- Cestu ke konsolidaci veřejných rozpočtu představuje progresivní zdanění, zavedení 
bankoví, ekologické a majetkové daně. Současně je třeba snížit zdanění levné práce, 
což nakonec omezí i švarcsystém, a přijmout opatření proti odlivu prostředků do 
zahraničí a daňových rájů. Dolínek, Baxa 
 

- Jako další nástroje se nabízí sledování efektivity výdajů, nikoliv jednoduché škrtání, 
zjednodušení daňového systému, který je ve srovnání se zahraničním neúměrně 
složitý. Baxa 
 

- Nejlepší by bylo postavit nový, lepší a spravedlivější daňový systém, rozbití veřejných 
financí k tomu vytváří prostor. Cílem takového systému musí být sociální a ekologická 
udržitelnost. Klíčovým prvkem je přesunout zdanění z práce na kapitál, v podmínkách 
České republiky je k tomu velký prostor, neboť majetkové daně prakticky neexistují. 
Bittner 
 

- Hospodářská politika je řízena nemehly. V době vysoké inflace základních výdajů, tedy 
potravin a bydlení, není rozumné rušit superhrubou mzdu a daň z nabytí nemovitosti. 
Daňová politika totiž vytváří prostor, aby ceny nemovitostí dále rostly. Bohatí nově 
získané peníze neutratí, ale bezpečně uloží, zejména do nemovitostí. Bittner  



 
- Při debatě o daňovém systému je třeba neustále zdůrazňovat, jakým způsobem budou 

vybrané prostředky využity, tedy na posilování standardu veřejných služeb, zejména 
vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb. Dolínek, Baxa, Bittner 
 

- Pro účinnější daňová opatření, například v oblasti odlivu prostředků do daňových rájů, 
potřebujeme posilovat spolupráci na evropské úrovni. Proto by bylo pro Českou 
republiku lepší, kdyby byla členem eurozóny. Pokud v ní není, sama se dobrovolně 
vyřazuje z klíčových diskusí. Baxa 
 

- Skutečnost, že Česká republika nemá euro, představuje komplikaci. Samostatná 
měnová politika již nepředstavuje zásadní výhody. Žijeme pouze v takové iluzi. Česká 
národní banka stále obtížněji ovlivňuje inflaci. České firmy na euro postupně 
přecházejí. Přijetí evropské společné měny by proto pro zemi neznamenalo výraznější 
změnu. Výhodou vstupu do eurozón jsou mimo jiné nižší úrokové sazby, stát si bude 
moci dovolit více půjček než s korunou. Ačkoli je evropská měnová unie nekompletní, 
pokud nebude Česká republika uvnitř, nedostane příležitost promluvit do způsobu, jak 
bude dobudována. Baxa, Bittner 
 

- Je třeba na evropské úrovni otevřít debatu o tom, aby investice do zelené transformace 
nebyly započítávány do rozpočtových schodků. Je to otázka změny maastrichtské 
smlouvy. Schmögnerová 

 
- Klíčovým nástrojem mzdové politiky je stanovení výše minimální mzdy, ta by měla činit 

ideálně 60 procent průměrné mzdy. Úroveň odměňování lze ovlivňovat i jinými způsoby: 
Stát je velký hráč na pracovním trhu. Podmínky, které nabízí, ovlivňují i podmínky 
ostatních zaměstnavatelů. Stát je klíčovým zaměstnavatelem v oblasti školství, 
zdravotnictví a sociálních služeb, pokud zde poroste úroveň odměňování, zvýší se 
v celé zemi. Dále je třeba snižovat gender pay gap a posílit mechanismy kolektivního 
vyjednávání po německém vzoru, tedy závaznost kolektivních smluv vyššího stupně. 
Baxa, Bittner 
 

- Má-li se Česká republika posunout hospodářsky vpřed, neobejde se bez státních 
zásahů. Stát má cíleně vybírat odvětví, do kterých investovat. Snažit se být v některých 
oblastech první, udávat směr v jistých odvětvích. To samozřejmě vyžaduje 
propracovanou hospodářskou strategii, respektive politický cíl, kam se má země ubírat. 
Bittner 
 

- Problémy pro hospodářskou emancipaci státu ovšem představují některé silné lobby, 
například fosilní průmysl, nedostatky v digitalizaci, nízká kvalita vzdělávání 
a nedostatečný institucionální rámec. Baxa, Bittner 
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