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O co jde německému kancléři?
PETR MACH
rové udělali na konci 80. let chytrou
tlaku. Shovívavost ke Schröderovým sloopatření k harmonizaci právních předpisů
věc: využili dotací EU ke snížení daní.
vům vyjádřil také exprezident Havel, když
týkajících se daní z obratu, spotřebních
Stavbu silnic financovali z dotací hrazeuvedl: „Měli bychom být schopni jistého
daní a jiných nepřímých daní ... Rada miných německými daňovými poplatníky a
nadhledu, vcítění do situace těch druhých
nistrů rozhoduje jednomyslně po konzultaci
svým občanům daně snížili. Stejnou chybu
... je samozřejmé, že v Evropské unii každý
s Evropským parlamentem.“ (čl. III-62, odst.
(dříve se tomu říkalo evropská solidarita)
1) Oproti současnému stavu ale euroústapochopitelně již Němci nechtějí opakovat
va umožňuje přejít z jednomyslnosti do větv případě České republiky a dalších nošinového hlasování: „Zjistí-li Rada ministrů,
vých členů. „Dokud se to týkalo jen jedné
která rozhoduje jednomyslně na návrh
země, tak jsme to strpěli,“ uvedl německý
Komise, že se opatření uvedená v odstavci
kancléř Gerhard Schröder na otázku, proč
1 týkají administrativní spolupráce, boje
brojí proti „nízkým“ daním ve střední a výproti daňovým podvodům nebo protiprávchodní Evropě, když mít nízké daně a souním daňovým únikům, rozhoduje se při přičasně čerpat evropské dotace mohlo dloujímání evropského zákona nebo rámcovéhodobě Irsko. (Handelsblatt 29.4.2004)
ho zákona, který stanoví tato opatření, kvaSpolu s dalšími evropskými vůdci varoval
lifikovanou většinou, odchylně od odstavce
země ze střední Evropy, že neochota zvý1.“ (čl. III-62 odst. 2) Totéž navrhuje euroúšit daně může vést k problémům při čerpástava i pro přímé daně: „Zjistí-li Rada minějakým způsobem dbá, aby ho jiní nešiní fondů.
nistrů, která rozhoduje jednomyslně na nádili.“ (Právo 15.5.2004) Havel vychází
Zatímco volání po snížení mezinárodnívrh Komise, že se opatření ohledně daně
z mylné úvahy, že země, které mají nízké
ho přerozdělování lze přivítat, (koneckonze společností týkají správní spolupráce,
daně, šidí Německo.
ců ČR bude čistým plátcem - byť vláda tvrboje proti daňovým podvodům nebo protiNepřímé daně v EU podléhají jednodí opak a některé platby do EU zamlčuje
právním daňovým únikům, přijme kvalifikomyslnému rozhodování v Radě ministrů, o
a očekávané příjmy nadhodnocuje), snavanou většinou evropský zákon nebo rámpřímých daních EU dokonce nemá rozhoha diktovat nám daně je nepřijatelná.
cový zákon stanovící tato opatření za předdovat vůbec. Ústředním zájmem současné
Schröderův tlak vyvolal odpor u všech
pokladu, že jsou nezbytná pro zajištění funněmecké politiky je změnit tento stav a převlád ve střední Evropě. Anomálií je Česká
gování vnitřního trhu, a zabrání narušení
republika, kde
hospodářské soutěse
premiér
že.“ (čl. III-63) Je
Česká vláda popírá, že návrh euroústavy zavádí většinové
Špidla přidal
jasné,
že ministři
hlasování o daních a je ochotna za zády voličů připravit ČR o právo
na Schröderovu
nemohou nezjistit,
určovat si daně a evidentně tak poškodit naše zájmy ve prospěch
stranu: „Tyto
že se návrhy
francouzsko-německé socialistické evropské politiky
tendence k daKomise týkají admiňovému dumnistrativní spoluprávést daně včetně daní přímých do režimu
pingu ohrožují Českou republiku“ (MF
ce nebo boje proti daňovým únikům, budevětšinového hlasování v Radě ministrů
Dnes 4.5.2004). Je však zřejmé, že Česli to v návrhu Komise uvedeno. A přesvědkou republiku ohrožují naopak tendence
čit pár zatvrzelých ministrů je pro silné stáEvropské unie. „U daňové politiky musíme
k daňovému diktátu a podléhání tomuto
ty podstatně snazší úkol, než přesvědčit něodstoupit od zásady jednomyslnosti,“
kolik suverénních parlamentů.
uvedl Schröder (Handelsblatt 29. 4.
Návrh ústavy EU v uvedených paragra2004). Nejsou to jen planá slova, protože
fech
obsahuje zřetelnou fintu, jak snadno
tuto věc Němci spolu s Francouzi začlenili
přehlasovat
státy s nízkými daněmi a nařído návrhu Evropské ústavy (a naše vláda
dit
pouhým
hlasováním
v Radě celoevropTomáš Říčka:
proti tomu nemá námitky!!!). Kdyby vstouské
minimální
sazby
DPH,
spotřebních
pil návrh evropské ústavy v platnost, pak
Demokratizace
daní
i
daní
z
příjmu
právnických
osob.
by mohlo Německo s 12 spojenci proti
v Jihoafrické republice
Bude-li
přijata
ústava
EU,
můžeme
zapozbylým 12 zemím přehlasovat ty země,
menout na to, že by někdy po příštích volkteré si chtějí přímé daně určovat samy
Veronika Machová
bách u nás mohla být zavedena jednotná
podle svého.
15% daň. Pravomoc EU většinově stanoNávrh euroústavy zakotvuje právo EU
Jak daleko jsme
vovat daně je revoluční a měla by dalekoregulovat spotřební daně: „Evropský zákon
na Cestě do otroctví?
nebo rámcový zákon Rady ministrů stanoví
(Pokračování na str. 2)

I

UVNITŘ ČÍSLA:

L AISSEZ FAIRE 5/2004

2/

O co jde...
(Pokračování ze str. 1)
sáhlé důsledky. Je tristní, že naše vláda
tato ustanovení návrhu euroústavy naprosto ignoruje.
Tato ustanovení (spolu s posílením hlasovací váhy Německa) jsou pro německé
vyjednavače klíčové a kancléř udělá vše
pro to, aby byla euroústava přijata. Na
otázku, co by dělal, kdyby ústava nebyla
přijata, Schröder - v souvislosti s většinovým hlasováním o daních - odpověděl, „To

je čistě teoretická diskuse, kterou nepřipustím.“ (Handelsblatt 29.4.2004)
Britský premiér Tony Blair si vytkl „nepřekročitelnou mez“, a pokud nebude regulace daní z návrhu evropské ústavy vyškrtnuta, nehodlá ji podepsat: „Daňová
politika by měla být věcí státní suverenity ...
Pokud by bylo zdaňování předepisováno
centrálně, ztratil by politický život v členských zemích smysl, zdaňování by již nemohlo odrážet voličské preference. Proto
nepodporujeme žádný krok, který by rozšířil hlasování kvalifikovanou většinou i na
daňovou oblast ... a toto stanovisko budeme hájit na mezivládní konferenci..“

(Hospodářské noviny 7.11.2003). Je trestuhodné, že naše vláda popírá, že návrh euroústavy zavádí většinové hlasování o daních a že je ochotna za zády voličů připravit ČR o právo určovat si daně a evidentně tak poškodit naše zájmy ve prospěch francouzsko-německé socialistické
evropské politiky.
Autor je výkonným ředitelem Centra
pro ekonomiku a politiku a poradcem prezidenta Václava Klause.
Více o daňové konkurenci:
Mach, P.: Daňová konkurence musí být
zachována (www.petrmach.cz)

Demokratizace v Jihoafrické republice
TOMÁŠ ŘÍČKA
dubnu uplynulo 10 let od zvolení
Nelsona Mandely prvním demokratickým prezidentem po zrušení apartheidu
v Jihoafrické republice.
Po kolapsu totalitních vlád bývalého socialistického tábora se zdálo být logické,
že segregační a diskriminační režim v JAR
je dalším brutálním režimem v řadě, kterému odzvonila hrana. V politické rovině došlo sice k nápravě mnohých křivd, ale podíváme-li se na ekonomickou situaci za posledních 10 let, tak není už tolik důvodů
k oslavě.
Jihoafrická republika má vysokou míru
zdanění, silné odbory, svazující pracovní
právo a systém pozitivní diskriminace.
V zemi panuje vysoká míra kriminality, ke
které přispívá i zákaz legálního vlastnění
zbraní. V zemi působí silné, lokálně orientované kriminální skupiny, se kterými si policie neví rady. Ke všem výše uvedeným

V

aspektům se přidal i odchod velkého počtu
bohatého a vzdělaného bílého obyvatelstva ze země, stejně tak jako odliv kapitálu
a nízká míra nových investic.
Nezaměstnaného nebílého obyvatelstva je cca 8 mil., tedy 42 % z práce
schopného nebílého obyvatelstva. Této
výše nebylo během apartheidu nikdy dosaženo.
Dnes je však jasné, že v JAR selhaly i další recepty. Např. doporučení a půjčky
MMF nejsou pro zemi spásou a jejich jediným hmatatelným výsledkem je další zadlužení státu. Další překážkou v rozvoji země
jsou hluboké kořeny komunistické a socialistické ideologie. V době zavádění apartheidu v nich totiž nebílé obyvatelstvo vidělo
šanci na rovnost a větší spravedlnost. Jako
ilustraci tohoto vlivu lze uvést současného
ekonomického ministra Trevora Manuela,
který věří v blahodárnost, resp. samospasi-

telnost státní intervence v keynesiánském ražení. Podle něj by hospodářství mělo být vybudováno na keynesiánských teorií, které
však již byly v rozvinutých zemích opuštěny
jako neefektivní.
Na druhou stranu nelze zamlčovat, že
v době apartheidu se kromě porušování
lidských práv dostala Jihoafrická republika
do vážných finančních problémů svou diskriminační politikou (útěk vzdělaného nebílého obyvatelstva ze země) a vysokými výdaji na obranu.
Sen o státu blahobytu se pozvolna vytrácí, přestože podle údajů OSN si v 70.
letech černí obyvatelé v Jihoafrické republice vydělali zdaleka nejvíce ze všech zemí
subsaharské Afriky a tedy zde existovaly
reálné předpoklady pro další růst bohatství
po odstranění apartheidu. Bohužel se zdá,
že obyvatelé JAR tuto možnost promarnili.
Autor je právník

Otázka v referendu musí být srozumitelná
„Referendum o evropské ústavě mi připadá nesmyslné.
Celou ústavu si přečte řekněme jeden z tisíce voličů a kdo ví,
zda ti, kteří si ji přečtou, budou schopni domyslet všechny její vnitřní souvislosti. Ústava má 250 stránek a není
jasné, o čem z ní by se mělo v referendu hlasovat. Já jsem odjakživa
přítelem obecného referenda, ale samozřejmě s podmínkou, že v něm občan odpovídá na jasně položenou,
každému snadno srozumitelnou otázku,“ uvedl Václav Havel (Právo
15. 5. 2004). Havlův argument má
něco do sebe, vždyť přesně to se sta-

lo při loňském referendu o Smlouvě o přistoupení k EU a je
vhodné se z toho poučit. Časopis Laissez Faire si proto dovoluje poslancům navrhnout srozumitelné znění referendové otázky:
„Jste pro ratifikaci Evropské
ústavy, která snižuje váhu hlasu českého zástupce v Radě
ministrů EU o polovinu
a zdvojnásobuje hlas německého zástupce, a která rozšiřuje okruh oblastí, v nichž
může být Česká republika přehlasována?“
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Jak daleko jsme na Cestě do otroctví?
Proč je Hayekova kniha aktuální i v 21. století
VERONIKA MACHOVÁ
d napsání dnes již klasické
Hayekovy „Cesty do otroctví“ uplynulo více než půl století a nabízí se otázka,
zda se mezitím nezařadila mezi díla, která
se sice objevují na seznamech povinné literatury studentů politologie a na čestných
místech v knihovnách přesvědčených liberálů a libertariánů, ovšem modernímu čtenáři mnoho neříkají. Cílem tohoto článku
je dokázat, že tomu tak není; vztáhneme-li
totiž její argumenty k aktuálním otázkám
současnosti, s překvapením zjistíme, že
Hayek má co říci nejen k sociální či hospodářské politice naší současné vlády, ale
také k jistým trendům v Evropské unii.
„Cesta do otroctví“ vznikla v pohnutých
dobách druhé světové války především
jako varování před socialismem ve všech
podobách. Hayek, který pocházel z Vídně
a vyrůstal v německém myšlenkovém okruhu, si ve své přijaté vlasti - Anglii - bolestně
uvědomoval příklon inteligence k socialismu a vzdalování se tradičně anglickým
myšlenkám a hodnotám liberalismu 19.
století, jehož byl velkým obdivovatelem. A
on sám, tak jako velcí obhájci svobody
z oné epochy - Angličané John Stuart Mill
či lord Acton nebo Francouzi Alexis de
Tocqueville či Frédéric Bastiat -, upozorňoval své současníky na plíživé narušování
svobody jednotlivce, na hrozby socialismu
skryté za vznešenými ideály rovnosti,
zkrátka a dobře, řečeno Bastiatovými slovy, na to, co při povrchním pohledu „není
vidět“.
Ačkoli byla „Cesta do otroctví“ napsána specificky pro anglické čtenáře jako
dobově podmíněné varování, byl její dopad nakonec mnohem širší a překonal
hranice času i prostoru, pro nějž ji autor
zamýšlel. Rozpoutala záhy vzrušenou debatu v Anglii i v Americe, kterou Hayek velmi poutavě popisuje v knize Autobiografické rozhovory (v češtině vydal
Barrister & Principal r. 2002), a našla si
postupně cestu ke čtenářům v Evropě i jinde ve světě. Pro zastánce svobody jednotlivce a tržní ekonomiky se stala svého druhu biblí - ovšem stejně jako na bibli se na
ni v mnohých případech více odkazovalo,
než se skutečně četla, a mnozí z těch, kteří o ní v Hayekově době živě diskutovali, ji
buď nečetli vůbec, nebo znali jen její velmi
populární výtah publikovaný v časopisu
Reader’s Digest.
V čem je tedy „Cesta do otroctví“ tak
výjimečná? Velká zásluha tkví jistě v její

O

F.A. Hayek: „Cesta do otroctví“,
215 stran.
Vydalo nakladatelství
Barrister & Principal, květen 2004
přeložila Veronika Machová

jasnozřivosti. Kdo zažil socialistický režim
na vlastní kůži, bude, podobně jako při
četbě Orwella, žasnout nad správností
Hayekových postřehů o rozkladném působení socialismu a totality, o postupné erozi lidského charakteru pod vlivem mašinérie kolektivismu, která nepřipouští individualitu, potlačuje v jedinci všechny ctnosti a
podporuje v lidech ty nejhorší stránky.
Obzvlášť působivá je v tomto smyslu kapitola „Konec pravdy“, která skvěle popisuje způsob, jakým kolektivistická vláda používá propagandu a manipuluje s fakty.
Hayek pouhým logickým dovozováním
dospěl k přesnému popisu situace, která se
později stala v mnoha zemích realitou.
Poučení z Hayeka pro současnou
politiku
Mnozí jistě namítnou: dobře, kniha jistě
ve své době splnila svůj účel, nicméně je
dobově zatížená a dnes, kdy je německý
nacionální socialismus dávnou minulostí a
komunistické režimy se až na několik výjimek zhroutily, je zajímavá leda tak pro historiky. Odpověď na tuto námitku je prostá
a souvisí s hlavní Hayekovou zásluhou: dokázal totiž identifikovat zásadní rysy nejen
určitého dobového hnutí - socialismu -, ale

čehosi mnohem obecnějšího, co nás, byť
v mírnější podobě, ohrožuje dodnes.
Hayek pro tento jev používá termín „plánování“, tj. vědomé organizování života
jednotlivců ze strany politické moci (byť
demokraticky zvolené), které začíná v ekonomické sféře a postupně zasahuje všechny aspekty života člověka. Plánování je nejen základním nástrojem každé totalitní a
kolektivistické vlády, ale také nebezpečnou iluzí, které se politici a voliči nezbavili
ani po desetiletích selhání a trpkých zkušeností s touto politikou v zemích, kde byla
dovedena do krajnosti. Jde o domněnku,
že aby mohla ekonomika a společnost
správně fungovat, nelze ji nechat napospas anonymním silám trhu a konkurence,
ale je potřeba, aby ji někdo vědomě - odborně - řídil. To, jak dokládá Hayek, je nejen neefektivní a ekonomicky nevýhodné,
ale také nebezpečné pro politickou svobodu. Navzdory stále rozšířenému mýtu
totiž ekonomika není jen jakýmsi dílčím,
méně důležitým aspektem života; ekonomická svoboda je nutnou podmínkou každé další svobody. Další významnou iluzí,
kterou se Hayek snaží vyvrátit a která je
dosud ve světě rozšířená, je myšlenka, že
ekonomickým plánováním lze dosáhnout
sociální spravedlnosti a rovnosti. Na ní je
také založen jeden z nejcharakterističtějších rysů a skrytých rozporů socialismu: totiž dobrá vůle těch, kteří ho prosazují, snaha docílit „obecného blaha“ pro všechny.
Hayekův přínos - důvod, proč má smysl
číst jeho dílo ještě dnes - spočívá v přesném pojmenování těchto kontradikcí a nesplnitelných slibů, pod nimiž nás někteří
politici s dobrými i méně dobrými úmysly
chtějí dnes stejně jako před šedesáti lety
vést na onu nebezpečnou cestu, která rozhodně nevede ani k prosperitě, ani k sociální spravedlnosti. Nedůvěra ve schopnosti jednotlivého člověka - základ paternalistického státu - na straně vlády a touha po
jistotě státní podpory na straně voličů vede
i dnes k nezdravé míře přerozdělování,
které Hayek vnímá jako velkou brzdu pro
lidskou tvořivost a iniciativu. Pokud snad
někdo pochybuje o tom, na jakou stranu
se tolik dnešních lidí přiklání při rozhodování mezi dvěma protikladnými principy, jistotou a svobodou, stačí se podívat na přebujelost státního sektoru či samozřejmost,
s jakou lidé vnímají nejrůznější formy státní
podpory od sociálních dávek až po financování školství.
(Pokračování na str. 4)
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Hayek a Evropská unie
V poslední kapitole „Cesty do otroctví“,
nazvané „Mezinárodní řád a jeho možnosti“, najdeme několik pozoruhodných
postřehů o mezinárodním právu a možných formách spolupráce mezi evropskými
zeměmi. Je zajímavé si uvědomit, že
Hayek psal ve stejné době a pod vlivem
stejných okolností jako myšlenkoví otcové
„evropského projektu“, tak jak ho dnes
známe. Ve stínu druhé světové války měl
Hayek stejně jako oni ve svých úvahách o
mezinárodním uspořádání na zřeteli především zachování co nejtrvalejšího míru a
spolupráce mezi národy. Za nejlepší formu
integrace Evropy považuje federaci,
ovšem federaci, která se podstatně liší od
toho, co prosazují současní evropští federalisté. Hayek v duchu hlavní teze své knihy varovně upozorňuje, že je-li centrální
plánování ekonomiky neproveditelné a nebezpečné v národním měřítku, je na mezi-

překlady a tlumočení
Mgr. Veronika Machová

francouzština
angličtina
čeština
obchodní jednání,
odborné texty, dokumenty

tel. 736 112 002
veronika.machova@tiscali.cz
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národní rovině ještě utopističtější a zhoubnější. Jakmile by chtěl centrální orgán nařizovat lidem z tolika odlišných uskupení, co
mají a co nemají dělat, jaké daně mají platit či jaké mají být jejich příjmy, a tudíž kdo
a co bude mít na společném trhu výhodnější pozici, (byť by to dělal „pro jejich
dobro“), nutně to časem vyvolá u některých skupin nevoli a celkovou nestabilitu.
Hayekovou vizí tudíž není „superstát“,
jak on to nazývá, ale federace, která - máli se vůbec přirovnat k národnímu státu - se
podobá vládě s velmi úzce a přísně vymezenými pravomocemi v tom nejliberálnějším, na principu „laissez faire“ založeném
smyslu. Její působení má být definováno
především negativně - miliony odlišných
lidí se totiž mohou shodnout na pravidlech
hry, tj. na tom, co se nemá dělat, nikoli však
na pozitivní politice.
Podíváme-li se na současnou EU
Hayekovýma očima, najdeme jistě řadu
chvályhodných rysů, které plně odpovídají

jeho tezi: je to např. odstranění cel mezi
členskými státy, tlak na jednotlivé vlády,
aby zrušily restriktivní opatření (viz energetický sektor ve Francii), snaha omezit zadlužování vlád v rámci Paktu stability; byť
lze namítnout, že praktické naplňování
těchto zásad za proklamacemi značně pokulhává. Mnoho jiných aspektů unie však
spíše připomíná to, před čím Hayek varoval: za všechny stačí zmínit tolik kritizovanou společnou zemědělskou politiku, která
představuje právě ono neobhajitelné a nespravedlivé plánování v nadnárodním měřítku, jehož chyby jsou tak očividné, že nikdo nepochybuje o tom, že za svou existenci vděčí pouze sobeckým zájmům jistých skupin a zemí.
Je jasné, že Hayekovo pojednání za půl
století nijak neztratilo na aktuálnosti.
Vyplatí se ho číst nejen jako analýzu politických systémů minulosti, ale jako stále
platné varování.

