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IVANA PEČINKOVÁ

PRAHA Jak pomoci státnímu roz-
počtu? Jednou z možností je tak-
zvaná válečná daň neboli daň
z mimořádných či neočekáva-
ných zisků. Ekonomové ji nazýva-
jí wind fall tax. S ní nedávno při-
šla Národní rozpočtová rada
(NRR). Podle jejího předsedy
a bývalého viceguvernéra České
národní banky Mojmíra Hampla
podobné zdanění pomůže, ale ne-
vyřeší systémové problémy finan-
cování státu.

„Myslím si, že se zdaněním fy-
zických osob se vrátíme před rok
2020, kdy se zrušila superhrubá
mzda,“ podotýká Hampl. Pokud
jde o současnou energetickou kri-
zi, předseda rozpočtové rady – hlí-
dače vlády při vytváření a spravo-
vání rozpočtu – se obává, aby-
chom nedopadli jako v řadě zemí
světa, kde státní kompenzace fir-
mám a domácnostem od 80. let
představují po důchodech největ-
ší výdaj státní kasy.

Hampl také varuje před tím, aby
se z vytváření cen energií vyřadil

trh. Anebo se dočasně omezily
jeho mechanismy. „Úředně stano-
víte cenu, což systém nasměruje
k finančním kompenzacím výrob-
cům a distributorům a také k nedo-
statku komodity. A nakonec dospě-
jete do stadia přidělování jako
v Maďarsku,“ upozorňuje Hampl.

A dodává, že jsme za poslední
léta v naší hlavě přepnuli z finanč-
ního konzervatismu do černého pa-
sažérství. Naučil nás to prý částeč-
ně covid. Česká ekonomika není
v recesi, a přesto před sebou valí-
me obrovskou horu dluhů. Česko

tak vlastně nemá na svůj provoz,
vysvětluje Hampl.

LN Jak to s mimořádnou daní
aktuálně vypadá?

Musí se rozhodnout vláda, zda
něco takového chce, či nechce.
My jako Národní rozpočtová rada
nejsme tvůrci rozhodnutí, maxi-
málně můžeme předkládat nápa-
dy.

LN Odkud pramení idea?
Není žádné tajemství, že původ-

ní text vytvořil tým rozpočtové

rady. Je to idea inspirovaná Mar-
garet Thatcherovou, rokem 1981
a podobnou situací. Tedy bojem
s inflací vysokými úrokovými saz-
bami a tím, že v některých odvět-
vích může vznikat něco jako ne-
očekávaný příjem nebo neočeká-
vaný zisk. A když jsem si prochá-
zel historii, přišlo mi až neuvěři-
telné, jak se v některých momen-
tech podobá naší situaci. Takže
takhle vše vzniklo, ale dál už myš-
lenka žije vlastním životem.
Pokračování na straně 2
KOMENTÁŘE k tématu na straně 8

MARTIN ZVĚŘINA

O hrožení politického sys-
tému České republiky
či samotné existence Ev-

ropské unie. Takto dramaticky
varoval v pátek ministr spravedl-
nosti Pavel Blažek před nekori-
govanými dopady energetické
krize na obyvatelstvo. Blažkova
rétorika kontrastuje s dosavad-
ním uklidňujícím tónem vlády,
jež všechny rozpory bagatelizu-
je a poněkud stereotypně opaku-
je, že nenechá nikoho padnout.

Můžeme samozřejmě speku-
lovat, nakolik jde o vnitrostra-
nický boj v ODS, protože minis-
tr Blažek dává za pravdu šéfovi
asociace krajů Martinu Kubovi
a tím de facto napadá premiéra.
Můžeme se také panikářsky tá-
zat, zda podobné výpady ještě
více nezneklidňují populaci, již
tak poplašenou ležérností kabi-
netu. Vládní politrukové pak
v každé kritice mohou vidět na-
pomáhání Putinovi.

V případě Pavla Blažka si ale
můžeme být víceméně jisti, že
nešlo o nějaký náhodný či oka-
mžitý impulz a jeho projev před
kamerami na sněmovním plénu
byl promyšlený.

Varující není ani tak radikál-
nost závěrů, ale spíš možnost, že
ministr musí takové téma vyta-
hovat na veřej-
nost proto, aby
vůbec donutil
členy vlády
k vyššímu pra-
covnímu tem-
pu.

SLOUPEK LN

IVETA KŘÍŽOVÁ

PRAHA S cestováním se letos roztr-
hl pytel. A tím i s úrazy či onemoc-
něními českých turistů v cizině. Pa-
desátku Čechů dokonce letní dovo-
lená stála život, potvrdilo LN mi-
nisterstvo zahraničních věcí s tím,
že čísla ještě nejsou finální. Turis-
tická sezona totiž skončí až v polo-
vině září. Už nyní ale údaje z pojiš-
ťoven ukazují, že počet pojistných
událostí překročil předcovidové
cifry až o třetinu. Roste zejména
počet úrazů z adrenalinových akti-

vit, jako jsou vodní skútry nebo
via ferrata.

Do náročných „radovánek“ se
navíc pouští stále více seniorů. Ta-
kové svezení na skateboardu
v USA například stálo českého se-
dmdesátníka zlomenou nohu, po-
jišťovna za účty za ošetření a pře-
voz vydala milion korun. V Kyr-
gyzstánu zase důchodce utrpěl na
horské túře zlomeninu krčku ste-
henní kosti. „Bylo nutné zajistit
speciální letecký transport domů,
aby se mohl podrobit operaci a lé-
čení v ČR. Ten stál bezmála tři mi-

liony korun,“ řekla LN mluvčí po-
jišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Řada lidí se při svých cestách po
světě nadále spoléhá jen na běžnou
„modrou kartičku“ pojišťovny. Ta
sice v EU zajistí, že se o nemocné-
ho či zraněného za hranicemi posta-
rají, ale nezaplatí jeho převoz sanit-
kou nebo léčbu v soukromé nemoc-
nici. Právě repatriace je bez cestov-
ního pojištění značně nákladná, po
Evropě se pohybuje v řádech statisí-
ců, v zámoří až milionů. Své o tom
ví i pětapadesátiletý Petr z Prahy,
kterého se zlomeninou nohy vez-

la od Jadranu sanitka do pražské
nemocnice za téměř sto tisíc.
Účet na sebe nenechal dlouho
čekat, bez připojištění tak musel
sáhnout do vlastní kapsy.

„Letošní dovolená se mi oprav-
du prodražila. A můžu si za to
sám. Po nešťastném pádu jsem
skončil v malé nemocnici, operace
by tam byla komplikovaná, proto
jsem žádal převoz do Prahy. Jeli-
kož jsem se nepojistil a spoléhal
jsem na štěstí, jsem o sto tisíc chud-
ší,“ svěřil se zkušený cyklista LN.
Pokračování na straně 3

Tchaj-wan zbrojí
na Čínu
Devatenáct miliard dolarů pro
armádu a nové stíhačky, hlásí
Tchaj-pej. Peking totiž přitvrzuje ve
svých provokacích a jeho válečné
loďstvo mimo jiné přestalo uznávat
dělicí linii uprostřed Tchajwanské
úžiny. strana 6

Ikonické momenty
Sereny Williamsové

V New Yorku začíná tenisové US
Open, předpovídané jako rozlučka
americké ikony Sereny Williamsové.
Její úspěšná kariéra překračovala
hranice sportu. strana 13

Šlachta chce
kontroly hranic
Minulý týden policie během cvičení
na slovenských hranicích chytila
277 nelegálních migrantů. Na jejich
rostoucí množství už dříve upozornil
bývalý elitní policista Robert
Šlachta, který loni s hnutím Přísaha
neuspěl ve sněmovních volbách,
a nyní proto kandiduje na starostu
v rodných Pohořelicích. strana 4

Na last minute
už nečekejte
Velký zájem o dovolené letos
cestovní kanceláře zaskočil, zájezdy
na poslední chvíli tak nabízí
málokdo. Oblíbené destinace jsou
často vyprodané, slevy navíc nejsou
tak výrazné jako dřív. strana 10

Boj s démonem
deprese

Na nadcházejícím filmovém festivalu
v Benátkách představí Ondřej
Moravec snímek Tmání vytvořený ve
virtuální realitě. Do sekce Venice
Immersive jej pořadatelé vybrali
spolu s dvacítkou dalších projektů
z celého světa. strana 7

Sankce poslaly
Bělorusy do recese
Režim Alexandra Lukašenka trpí
kvůli podpoře ruské invaze na
Ukrajinu. Podle experta připomíná
vztah Moskvy a Minsku pána
a nevolníka. Nejvíce trpí běloruské
hospodářství, ale špatná
ekonomická situace už doléhá i na
řadové Bělorusy. strana 5

Poplach, nebo
jen budíček?

Češi vozí z cest úrazy za miliony

Pieta. Tomáš Halík uprostřed Prahy požehnal zvonu #9801 připomínajícímu ty roztavené za války. Více k tématu na straně 16 FOTO MAFRA – MICHAL SVÁČEK
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PROČ NEJSOU
NOVÉ BYTYJAK UŠETŘIT V KUCHYNI

Tipy a triky při pečení, vaření a mrazení

Strana 14 Nemovitosti
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MOJMÍR HAMPL: Daň z mimořádných zisků má prvorepublikovou tradici. Sáhla po ní i Thatcherová

Válečná daň pomůže,
ale nevyřeší všechno
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LN Žije vlastním životem?
Ani mě nenapadlo, jak rychle

tuto myšlenku někteří přijmou
a jak rychle ji někteří odsoudí.
Jak rychle se vytvoří tábory stou-
penců a odpůrců a jak rychle, oka-
mžitě se z toho stane nosná hospo-
dářskopolitická myšlenka.

LN Je to špatně?
Mělo to být tak, že je nejprve

připraven návrh a rozhodnutí, zda
se tou cestou půjde, či ne, a pak se
návrh transparentně komunikuje
všem hráčům na trhu. Všem, kte-
rých by se to mohlo týkat. To se
nestalo, nýbrž to proběhlo jaksi
klasicky po česku, tedy že se
vede veřejná debata o něčem,
z čeho nakonec třeba nic nebude.
A pokud se bavíte o podnicích,
které jsou veřejně obchodovatel-
né, tak je jasné, že taková diskuse
může mít vliv i na tržní cenu.

Dohledali jsme, že mimořádná
daň má v Česku prvorepubliko-
vou tradici. Našli jsme úvahy prá-
vě o válečných daních, kde se po-
čítaly pětileté průměry zisku. Ale
v právním prostředí Česka po
roce 1993 takový specifický nový
typ daně nenajdete.

LN V diskusi zaznívají odmítavé
argumenty, počínaje nejistotou
právního prostředí odrazující
zahraniční investory až po rizi-
ko ztráty smyslu podnikání.
Protože cílem podnikání je
zisk, pokud možno mimořádný,
a ten se dociluje inovacemi, zís-
káním nových trhů a podobně.
Co tomu říkáte?

Snad nebudu indiskrétní, když
řeknu, že se takové argumenty ob-
jevily i v diskusi Národní ekono-
mické rady vlády (NERV). Od ně-
kterých kolegů ekonomů, kterých
si osobně vážím. A stěží si někdo
uvědomuje víc než já, že největ-
ším problémem nových idejí je je-
jich potenciální zneužitelnost v ji-
ných situacích a v budoucnu.
A znovu říkám, že podstata celé
wind fall daně – a já jsem si pocti-
vě prošel celou britskou i naši pr-
vorepublikovou zkušenost – je
v tom, že onen nečekaný a poslé-
ze zdaňovaný příjem nijak nesou-
visí s tím, co firma dělá pro kon-
krétní klienty. Co dělá z hlediska
vylepšování svých produktů, ino-
vací. Vtip je v tom, že všichni
vidí, že ten příjem je dodatečný.

Proběhne prostě test realitou.
Ten je snadný, protože když se po-
díváte na některé typy firem, které
mají dodatečný příjem, tak si ni-
kdo neřekne, je to proto, že se na-
jednou zlepšily jejich produkty
z roku na rok o 200 procent. Všich-
ni vidíme, že to takhle není. Proto
mi Thatcherová přišla velmi in-
struktivní větou: „Víme, že váš mi-
mořádný zisk je důsledkem toho,
že my bojujeme s inflací vyššími
úrokovými sazbami.“

LN To samotné stačí?
Rozumím námitce – za před-

pokladu, že něco takového bu-
de –, že vypouštíte do světa živo-
čicha, o němž nevíte, jak se dál
bude chovat. Což se týká řady
věcí, které tady vznikly v minulos-
ti. Já si ale stále myslím, že umí-
me některé živočichy držet na
uzdě a v kleci. Ale ti, kdo jsou pro-
ti, říkají, že to nelze, že vám vždy
začne mutovat a dostane se do ne-
zvladatelné podoby. To je zásad-
ní a koncepční námitka. Co když
daň někdo použije jinak, než jak
je dnes zamýšlena? Relevantní ná-
mitka. Musí to být nástroj, který
se použije jen v mimořádné situa-
ci.

V naší historii se to nazývalo
válečná daň a tehdejší debaty uka-
zují, že pokud se to má udělat, tak
spíše rychle než pomalu. Raději
rychle a pokusit se chytit jablíč-
ka, která vítr poházel dolů. Než
později a začít cílit na jablíčka,
která spadla z jiných důvodů. To
je jedna z lekcí z první republiky.

LN Naznačil jste, že wind fall
daň má také svá rizika.

Jako liberální ekonom samo-
zřejmě vidím rizika. To je onen ži-
vočich. Ale na druhou stranu,
jako člověk, který má zákonnou
zodpovědnost za stabilitu a udrži-
telnost veřejných rozpočtů, záro-
veň vím, že všechna mimořád-
nost situace, kterou dnes zažívá-
me, může mít taky jiný dopad. Že
budeme jenom dále neudržitelně
zvyšovat dluh a nebude žádný
způsob, jak jej pokrýt. Wind fall
daň je podle mě způsob, jak mak-
roekonomicky nejméně škrtícím
způsobem vzít část příjmů, které
byly neočekávané, a použít je na
krytí neočekávaných výdajů.

Jinou variantou je pouze to,
všechny dodatečné výdaje nor-
málně nechat platit všechny daňo-
vé poplatníky. Promítnout je do
deficitu a do dluhu a valit je před
sebou. Já všechnu kritiku beru,
ale rád bych slyšel, zda má někdo
nápad, jak platit mimořádné výda-
je. A síla wind fall daně je v tom,
že pokud neočekávaný příjem za-
nikne, tak také sama zmizí. Má sa-
movypínací charakter.

LN Proč tedy hovoříte o riziku,
že se dostane ven živočich, kte-
rý se pak nenechá spoutat?

Mluvím o politickém riziku.

LN Že se politici namlsají a chtě-
li by pak podobnou daň uplat-
ňovat i v situacích, které nebu-
dou tak mimořádné?

Ano. Toho jsem si vědom.
Moc dobře. Ale pokud bych pře-
pnul do módu, že od této chvíle
už nikdy nemohu věřit politické

elitě, že něco nezneužije, tak by
politická elita už neměla rozhodo-
vat o ničem. Nakonec může na-
stat nekonečný problém, že se do-
staneme do stavu zemí rozvíjející-
ho se světa. Víte, co je v zemích
Blízkého východu, Afriky či části
Asie velmi často jedním z největ-
ších mandatorních výdajů, mimo
důchody třeba na druhém a někdy
i prvním místě?

LN Výdaje na státní aparát?
Kompenzace za ceny energií.

V řadě zemí světa zjistíte, že se
z cen energií, které jsou ve vztahu
k příjmům vysoké, udělalo obrov-
ské politické téma. A že kompen-
zování cen domácnostem a podni-
kům se v 80. letech stalo hlavním
permanentním výdajem veřej-
ných rozpočtů. Tyto programy se
přitom nedají v zásadě rozumně
vypnout. Krásným příkladem je
třeba Libanon, jehož vláda na
tyto kompenzace vydávala v pře-
počtu stovky miliard korun roč-
ně. V zemi, v níž v zásadě díky re-
gulovaným cenám energií nikdo
energii nevyrábí, protože to ni-
kdo za oficiální ceny nechce dě-
lat. A každý má za domem svůj
vlastní generátor, do něhož na čer-
ném trhu kupuje ropu nebo naftu,
a vyrábí si energii sám. Ale záro-
veň pobírá státní kompenzaci.
V současnosti od toho ale ustupu-
jí, nemají peníze. A v tomhle žije
významná část světa.

Proto prosazuji, že když se ba-
víme o mimořádných výdajích,
máme k nim hledat mimořádný
příjem. Aby bylo jasné, že když
mimořádný příjem skončí, musí-
me něco dělat i s mimořádným vý-
dajem. Jinak se nám to sem zaže-
re a nebudeme schopni se podob-
ných kompenzačních programů
zbavit.

LN Takže největší obavu máte
z toho, že se staneme Libano-
nem.

Měli bychom otevřít debatu
o jádru problému. Začít tím, jestli
v okamžiku, kdy je samotná cena
energie tak vysoká, že evidentně
odrazuje od nadspotřeby, máme
mít dodatečné cenové nástavce
à la emisní povolenky, dodatečné
uhlíkové daně a podobně. A pak

tu cenu kompenzovat, a to na
dluh, který zůstává a pak se rozlo-
ží na všechny daňové poplatníky.
A to věřím, respektive doufám,
že situace, již zažíváme – energie,
válka a podobně –, je dočasná. Po-
kud by to měl být permanentní
normál, pak souhlasím s tím, že
musíme začít o energetice uvažo-
vat úplně jinak. A že wind fall
daň není řešením.

LN Firmy, kterých by se tato
daň měla týkat, se ale staví na
odpor. Hlavně je to cítit ze stra-
ny bank. Mohla by nastat situa-
ce, že žádný dodatečný zisk ne-
vznikne?

Optimalizační metody existují
v každém oboru. Ale finanční sek-
tor je tak dobře auditovaný, že si
sama banka nemůže udělat s čís-
ly, co chce. Takže největší poten-
ciální riziko je, že se natolik zhor-
ší situace, že banky budou muset
vytvářet takzvané risk costs jako
přípravu na špatné časy. Čili je
tady riziko, že žádná wind fall
daň nebude, protože bude dávno
pohlcena tím, že nastane výchyl-
ka v zisku na opačnou stranu.

LN Nyní k rozpočtu. Varovali
jste, že Česko má strukturální
deficit veřejných financí 220 mi-
liard korun. Takže ty schodky
kolem 300 miliard korun v po-
sledních letech nejsou dílem co-
vidu či války.

Řada lidí nechápe, že struktu-
rální deficit je systémový rozdíl
mezi výdaji a příjmy bez ohledu
na to, zda se ekonomice daří, či ni-

koliv. Naše ekonomika není v re-
cesi, a přesto před sebou hrneme
takovou horu dluhů. A co je ještě
horší – permanentně drobnými
krůčky děláme vše pro to, aby-
chom tu horu zvětšovali. Ať už na
příjmové, či výdajové straně roz-
počtu. Budeme mít zvýšení limi-
tu na paušální daň. Zvýšení limitu
pro povinnost platit DPH. Na dva
miliony korun, jeden z nejvyš-
ších, ne-li nejvyšší limit v EU.
Dále zrychlené odpisy. Jen z těch-
to kroků přijde rozpočet o něja-
kých 13 miliard za rok. A na výda-
jové straně to vypadá podobně.
Bude se upravovat důchodový
systém. Senioři dostanou 500 ko-
run za každé vychované dítě. Tak-
že k valorizacím, které jsou letos
a propíší se do dalších let skoro
částkou 60 miliard korun, bude-
me připisovat další výdaje. Bude-
me řešit dřívější odchod speciál-
ních profesí do důchodu. Zastro-
povali jsme věk odchodu do dů-
chodu.

Drobné populární věci, které
ve výsledku vytvářejí dojem, že
se vlastně nic neděje, protože dě-
láme jen drobné změny. A všich-
ni je chtějí. Politici i elektorát.
Ale ty drobné změny způsobují
ten 220miliardový deficit, jenž ne-
ustále narůstá. Teď si tři roky říká-
me, je zle, jsme v krizi, musíme
zvyšovat výdaje a snižovat daně.

LN Co tedy s tím?
My jako NRR budeme neustále

upozorňovat, že současná letová
hladina je neudržitelná. A budou
nás za to všichni nenávidět. Proto-
že ty věci, které se dělají, jsou pře-
ce dobré a všichni je chtějí. Jenže
ve finále Česko nemá na svůj pro-
voz. Musíme si půjčovat i na man-
datorní výdaje. A není podle mě
absolutně překvapivé, že někdo,
kdo má takový mandát jako my,
přemýšlí, zda je možné aspoň tro-
chu brzdit zhoršování rozpočtové
pozice kvůli mimořádným výda-
jům tím, že místo financování na
dluh budeme hledat nějaké doda-
tečné příjmy.

LN V diskusi zaznívá, že by pří-
jmy z wind fall daně mohly vy-
nést tak 30 miliard korun. To
rozpočtu pomůže jen trošku.
Co dál?

Kdekdo mě za to už nyní „hejtu-
je“, ale to nic nemění na mém ná-
zoru. Myslím si, že se zdaněním
fyzických osob se vrátíme před
rok 2020, kdy se zrušila superhru-
bá mzda. Realista ve mně říká, že
se tam asi nevrátíme do roku
2025, ale už v tomhle roce může-
me mít v rozpočtu dalších 120 mi-
liard dodatečných výdajů z těch
drobných rozpočtových úprav,
které jsem nastínil.

LN O čem ta vámi zmiňovaná le-
targie ke drolení příjmů a kynu-
tí výdajů svědčí?

Mám neodbytný pocit, že jsme
za poslední léta v naší hlavě pře-
pnuli z finančního konzervatismu
do černého pasažérství. Trochu
nás to naučil covid. Že když poje-
deme na půl plynu a dostaneme
celou odměnu, ani se to nepozná.
Že dluh není tak strašný, že ještě
máme prostor se zadlužovat.

Tohle je strašně svůdné a my to
zažíváme poprvé od začátku trans-
formace. Vede to k vysoké infla-
ci, dále k frustraci, protože lidé
mají stejně pocit, že nedostávají
dost. Když zaměstnancům ve fir-
mě řeknete, budete mít vyšší plat
a kratší pracovní dobu, stejně
jsou nespokojení, protože vidí, že
se to týká i všech okolo. Přechod
z naší opatrnosti do módu černé-
ho pasažéra má fakt fundamentál-
ní dopad na měnovou i fiskální po-
litiku. Všichni chtějí vyrovnané
rozpočty. Ale nikdo nechce, aby
se to týkalo jeho příjmů a jeho vý-
dajů. Proti tomu bude každý bojo-
vat. Stejně jako všichni chceme,
aby se stavělo, ale nikdo nechce,
aby se stavělo v jeho blízkosti.

LN Čím lze ovlivnit návrat zpět?
Jedna možnost je italská cesta.

Tak dlouho jedete, až vás vyškolí
trhy. My nejsme tak velcí, aby
naše problémy dokonce bránily
Evropské centrální bance v reali-
zaci její měnové politiky. Nás ale
může potkat to, že pojedeme v ko-
lejích zadlužování, dokud to jde.
A až to jednou nepůjde, přijdou
vlády, které to budou řešit, ale bu-
dou hrozně nepopulární a bude-
me je každý rok měnit. A všichni
budeme vzývat reformy, ale žád-
né nebudeme dělat, protože nako-
nec každá jednotlivá zájmová sku-
pina bude dost hlučná na to, aby
zabránila nějaké konkrétní změ-
ně, jež by se jí dotkla. Veřejný zá-
jem z toho zmizí a celá veřejná
diskuse bude jen soubojem parti-
kulárních zájmů menšin.

LN Jak byste tedy řešil energetic-
kou krizi? Řada domácností už
nyní nemá na zvýšené zálohy.

Nebudu si hrát na energetické-
ho experta. Jsem natolik doktri-
nální liberální ekonom, že si mys-
lím, že do toho posledního člán-
ku, do cenového mechanismu, by
se mělo zasahovat až v úplně po-
slední instanci. Je lepší přerozdě-
lovat peníze než zničit všechny
cenové signály. Tím si samozřej-
mě zase proti sobě popudím další
lidi. Protože ti, kdo mě kritizují
za wind fall daň, ve skutečnosti
navrhují daleko horší věci. Jako
úplné vypnutí trhu a cenového
mechanismu. Se vším všudy a jed-
nou pro vždy.

LN A konkrétně?
Jednou z možností je udělat

z elektrické energie něco jako stá-
tem produkovanou, nabízenou
a distribuovanou komoditu, zcela
odříznutou od trhu. Měla by po-
dobný status jako důchod. Určité
minimální parametry, příjemcům
by ji musel doručovat a dodávky
garantovat stát. Zlikvidovaly by
se všechny tržní mechanismy,
soukromé vlastnictví a podobně.
Pak bych si ale nebyl jistý, zda by-
chom tuto komoditu – veřejnou
službu dostávali v kvalitě, kvanti-
tě a míře dostupnosti, na niž jsme
zvyklí.

Druhá možnost – dočasně ome-
zíte tržní mechanismus. Úředně
stanovíte cenu, což systém nasmě-
ruje k finančním kompenzacím
výrobcům a distributorům a také
k nedostatku té komodity. A nako-
nec dospějete do stádia přidělová-
ní jako v Maďarsku. Svou podsta-
tou k válečnému systému, kdy
musíte přidělovat, protože jste
zničila trh a ten není schopen vy-
generovat té komodity dostatek.

Třetí možností, podle mě ještě
relativně tržní, je, že necháte pra-
covat trh a řešíte, komu co – na
úrovni domácností i podniků –
kompenzovat, aby přežil. To je ře-
šení, u nějž jsme teď. Jeho bolestí
je, že to buď musíte financovat na
dluh, anebo hledáte příjmy, který-
mi vše pokrýt.

Ti, kdo mě kritizují za
wind fall daň, navrhují
daleko horší věci. Jako
úplné vypnutí trhu
a cenového

mechanismu. Se vším
všudy a navždy.

Síla válečné daně
spočívá v tom, že
pokud neočekávaný
příjem zanikne, tak
také sama zmizí. Má
samovypínací
charakter.

Hora dluhů. Nejenže ji před sebou hrneme, ale stále ji zvětšujeme, míní Mojmír Hampl. FOTO MAFRA – JAKUB STADLER
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■ Předseda Národní rozpočtové
rady vlády.

■ V letech 2019–2021 byl
ředitelem služeb pro finanční
sektor ve společnosti KPMG ČR.

■ Většinu své pracovní kariéry
strávil v České národní bance.
V letech 2008–2018 byl jejím
viceguvernérem.

■ Je absolventem
Národohospodářské fakulty
Vysoké školy ekonomické
a University of Surrey ve Velké
Británii.

■ Spoluzaložil občanskou
iniciativu KoroNERV-20.

■ Přednáší na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně a na VŠE v Praze, je
členem několika akademických
a vědeckých rad českých vysokých
škol a spoluzakladatelem a členem
správní rady vzdělávacího institutu
INEV.

Válečná daň pomůže, ale neřeší vše


