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Cíl a tematické zaměření projektu

Cílem projektu bylo zjistit, jak občané vnímají skutečnost, o tom, kolik peněz si od 
nich stát bere každý měsíc na daních a daňových odvodech na „svůj provoz“ . A 
současně, jaké jsou jejich představy o optimálním daňovém zatížení.

Konkrétně byly zjišťovány tyto skutečnosti: 

- Jak občané vnímají celkové zatížení na daních, odvodech na pojištění a různých poplatcích, které jsou  pro ně povinné?

- Jakou mají znalost o tom, kolik odevzdávají na daních a odvodech?        

- Jaká je jejich představa o tom, kolik by mohli dle svého rozhodnutí odevzdávat na daních a odvodech   

- Jak občané vnímají podporu státu z jejich vybraných daní?  

- Jaké oblasti podpory státu by si občané raději hradili sami, namísto odvodů z jejich daní?

- Jak lidé vnímají fakta o reálné výši svého zdanění?

- Jak se staví k nárůstu státního dluhu v ČR?

- Jaká výše daňových odvodů by byla pro moderní stát optimální?



Libertariánský institut

Metodika projektu

Metodikou sběru dat bylo online dotazování na panelu respondentů, 
výzkumný vzorek reprezentuje populaci ČR. 

Cílovou skupinou k dotazování byli občané starší 18 let z celé ČR
Výběr vzorku kvótní, vzorek je reprezentativní (region, pohlaví, věk, 

vzdělání, velikost sídla domácnosti)
Velikost vzorku: n=500, z území celé ČR
Timing projektu: dotazování se uskutečnilo v měsíci říjnu-listopadu 

2016
Průměrná délka rozhovoru byla cca 15 minut, 
Sběr a kontrolu dat realizovala agentura: Data Collect, s.r.o.
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Q 1 Stát pro svoji činnost potřebuje prostředky a peníze, které získává od občanů na daních, odvodech na pojištění a různých poplatcích, které jsou povinné. Jaké je podle Vás 
celkové zatížení našich občanů v tomto směru? 

Varianty odpovědí:
Total Muži

(n=242)
Ženy

(n=258)

Daňové zatížení našich občanů

Komentář
Na otázku, jak vysoké je daňové 
zatížení našich občanů, jsme dostali 
očekávanou odpověď. Velká většina 
občanů hodnotí daňové zatížení jako 
velmi vysoké nebo vysoké.

Shovívavější postoj k daňovému 
zatížení má jen malá část našich 
občanů, kteří jej pokládají za 
přiměřené. Podrobnější analýza této 
skupiny občanů pak odhalila 
skutečnost, že se jedná o 
ekonomicky neaktivní občany, tzn. v 
domácnosti, v důchodu, 
nezaměstnaní, na mateřské 
dovolené aj. Tito lidé pochopitelně 
jsou závislí na peněžních dávkách 
od státu.

Na druhou stranu nejkritičtější postoj 
k daňovému zatížení mají 
zaměstnanci a živnostníci, kteří platí 
vysoké daně ze svých příjmů.
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Q 2. Souhlasíte s názorem, že Vás stát na daních připraví o příliš velkou částku? 

Varianty odpovědí:
Total Muži

(n=242)
Ženy

(n=258)

Stát na daních připraví občany o příliš velkou částku

Komentář
S předchozí otázkou  na daňové 
zatížení občanů souvisí i tato otázka 
na výši odevzdané částky. O 
skutečnosti, že stát připraví občany 
o příliš velkou částku, je 
přesvědčena drtivá většina našich 
lidí. Opačné stanovisko má jen 
desetina našich občanů a jsou to 
opět převážně ekonomicky neaktivní 
lidé, tj. v domácnosti, v důchodu, 
nezaměstnaní, na mateřské 
dovolené aj. 

Zajímavá je rovněž skutečnost, že 
shovívavější postoj k výši daňové 
zátěže mají lidé od 55 let věku. Tedy 
ti, kteří s kratším časovým výhledem 
se chystají do důchodu. A s 
pochopitelných důvodů se k výši 
částce na daních nejvíce kriticky 
vyjadřují živnostníci.
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Q 3. Kolik korun myslíte, že státu odevzdáte na daních a odvodech z každé stokoruny, kterou vyděláte? 

Odhad občanů o jejich celkové výši daní a odvodů státu (ekonomicky aktivní)

Komentář
Modelovou otázkou, kolik korun 
zaplatí každý ekonomicky aktivní 
občan na odvodech státu z každé 
stokoruny, jsme zjišťovali představu 
o celkové výši daní a odvodů státu.

Občané se ve svých odhadech velmi 
lišili, což je do určité míry 
pochopitelné (výše příjmu). Nicméně 
rozpětí odhadu se pohybovalo 
reálně od 15Kč až po 50Kč z každé 
vydělané stokoruny. Nejčastěji byla 
uváděna částka 30Kč, dále 20Kč a 
40Kč. Průměrná částka od všech 
ekonomicky aktivních občanů činí 
32Kč z každé stokoruny

V průměrných odhadech se lidé od 
sebe v různých kategoriích příliš 
nelišili. Pochopitelně vyšší odhad byl 
u mužů než u žen a u vzdělanostně 
vyšších kategorií.
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Q 4. Pokud byste si mohl/a sám/sama rozhodnout, kolik korun  z každé stokoruny svého výdělku státu dáte, kolik by to bylo? 

Úmysl občanů o celkové výši platby na daních a odvodech státu (ekonomicky aktivní)

Komentář
Po předchozí otázce na odhad jsme 
se zeptali na úmysl ekonomicky 
aktivních občanů o celkové výši 
platby na daních a odvodech. 
Vlastní rozhodnutí o optimální 
celkové výši platby na daních a 
odvodech státu je výrazně nižší než 
odhadovaná povinnost. V průměru 
uvádějí občané 14Kč z každé 
stokoruny svého výdělku.

Nejčastěji občané uváděli tyto údaje 
o výši platby na daních a odvodech 
z každé stokoruny: 10Kč, dále 20Kč, 
následně 15Kč a 5Kč. Lze tedy říci, 
že se rozpětí pohybovalo nejčastěji 
od 5Kč do 20Kč.
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Q 3 Kolik korun myslíte, že státu odevzdáte na daních a odvodech z každé stokoruny, kterou vyděláte? a Q 4. Pokud byste si mohl/a sám/sama rozhodnout, kolik korun  z 
každé stokoruny svého výdělku státu dáte, kolik by to bylo? 

Odhad občanů o celkové výši platby na daních a odvodech státu vs kolik by byli ochotni platit

Komentář
Porovnání dvou parametrů o výši 
platby občanů na daních a odvodech 
státu potvrdilo v předchozích otázkách 
tato fakta:
• Lidé přesně nevědí, kolik státu na 

daních a odvodech odvádějí;
• Jejich odhad je mnohem nižší než 

reálná skutečnost;
• Pokud by měli platit dle vlastního 

uvážení a rozhodnutí, celková výše 
plateb by byla kolem 14 korun z 
každé vydělané stokoruny;

• Občané by z vlastního rozhodnutí 
odváděli státu přibližně ½ z toho, co 
nyní dle jejich odhadu státu na 
daních platí.

Z rozdílu to, co odhadem občané platí a 
úmyslu, kolik by chtěli platit, je patrné, 
že je daňové povinnosti v ČR velmi 
zatěžují. Týká se to hlavně 
zaměstnanců a živnostníků, kteří na 
daních a odvodech státu nevíce 
odvádějí.

kolik platí; 32 Kč

kolik platí; 34 Kč

kolik platí; 30 Kč

kolik chtějí platit; 
14 Kč

kolik chtějí platit; 
14 Kč

kolik chtějí platit; 
13 Kč

Celkem

Muži

Ženy

0 Kč 5 Kč 10 Kč 15 Kč 20 Kč 25 Kč 30 Kč 35 Kč 40 Kč

Částka z každé stokoruny (n=310)
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Q. 5. Nakolik si ceníte toho, co dostáváte od státu v podobě různých služeb a podpor? 

Hodnocení činnosti státu v podobě různých služeb a podpor občanům

Komentář

Stát z vybraných daní od občanů jim 
zpětně poskytuje různé služby a 
podpory prakticky ve všech 
oblastech života. V této souvislosti 
jsme se občanů zeptali, jak si této 
podpory ze strany státu váží.

Dalo by se očekávat, že lidé budou s 
touto podporou navýsost spokojeni a 
budou ji hodnotit jednoznačně 
kladně. Nicméně výsledky šetření 
ukázaly, že sice více než polovina 
lidí si této podpory státu váží, ale na 
druhé straně méně než polovina 
občanů je vůči této podpoře 
skeptická. Moc dobře si totiž 
uvědomuje, že jde o služby a 
podporu zprostředkovaně z jejich 
daní a odvodů.

Odpovědi: Total Bez maturity
(N=104)

Střední s 
maturitou
(n=260)

Vysokoškolské
(n=136)

10% 15%
7% 11%

50%
46%

52% 50%

31% 27% 33% 29%

9% 12% 7% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Velmi si toho cením

Spíše si toho cením

Spíše si toho necením

Vůbec si toho necením
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Q. 6. Pokud byste byl/a bohatý/-á, v jaké míře byste byl/a ochoten/ochotna platit za následující služby? 

Ochota platit za služby státu v případě dostatku peněz

Komentář
Další modelovou otázkou bylo, jak 
by se lidé zachovali v případě 
dostatku financí (byli by bohatí), zda 
by byli ochotni si zaplatit či připlatit 
na vzdělání, zdravotní péči, sociální 
služby a bezpečnost.

Odpovědi občanů dokládají jejich 
ochotu a zájem si sami hradit 
veškeré náklady, jejich větší či 
menší část. Pochopitelně za 
předpokladu, že by namísto odvodu 
daní měli sami tyto prostředky k 
dispozici. Největší zájem je ze strany 
lidí o financování vzdělání a 
sociálních služeb. O něco málo 
menší podporu má zdravotní péče a 
ještě něco málo menší bezpečnost.

Lidí, kteří by byli bohatí, a přesto by 
si nechtěli hradit vzdělání, sociální 
služby, zdravotní péči a bezpečnost 
sami, je málo. Jedná se hlavně o  
starší občany a lidi s nižším 
vzděláním.

Škála hodnocení Vzdělání Zdravotní péče Sociální služby Bezpečnost

20%
11% 13% 11%

31%

28%
32%

23%

35%

40%
36%

31%

14%
21% 19%
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veškeré
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Hradil/a bych si
částečně
náklady

Náklady by se
měly hradit z
daní všech
občanů
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Q. 7a. Pokud bychom Vám nyní řekli,  že zaměstnanec s průměrným příjmem odevzdá na všech daních (včetně DPH, spotřebních daní, zdravotním pojištění, toho, co zaplatí 
jeho zaměstnavatel, dotací atd.) 75 % z výdělku a zůstane mu 25 % z původní částky, byla by to pro Vás nová informace?   

Odvody na všech daních u zaměstnanců

Komentář
O skutečnosti, že zaměstnanci s 
průměrným příjmem odevzdávají na 
všech daních a odvodech ¾ svého 
výdělku, je pro naprostou většinu 
občanů více či méně překvapivou 
informací. O této skutečnosti ví 
jenom méně než desetina lidí.

Zjednodušeně řečeno, přibližně 
polovina lidí tuší, že zaměstnanec 
odevzdá na všech daních vysokou 
poměrnou částku, přesné číslo 
ovšem neznala. A přibližně pro 
druhou polovinu to byla zcela nová, 
překvapivá informace. Jednalo se 
hlavně o mladé lidi a občany s 
nižším vzděláním.

Důležité je přitom zjištění, že o výši 
všech odvodů na daních byli 
překvapeni ve stejné míře jako 
ostatní i samotní zaměstnanci.

Odpovědi respondentů Výsledky
(N = 500)

8%

49%

43%

O tom poměru vím

Tuším o tomto poměru, ale 
přesné číslo jsem neznal/a

Byla by to pro mě nová 
informace

Zaměstnanec (+ jeho zaměstnavatel) odevzdá na všech 
daních 75% z výdělku a zůstane mu 25% z původní částky
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Q. 7b. A nakolik Vám tato informace připadá věrohodná? Tedy že zaměstnanec s průměrným příjmem odevzdá na všech daních (včetně DPH, spotřebních daní, zdravotním 
pojištění, toho, co zaplatí jeho zaměstnavatel, dotací atd.) 75 % z výdělku a zůstane mu 25 % z původní částky.   

Odvody na všech daních u zaměstnanců

Komentář
Po seznámení se se skutečností o 
poměru toho, co odevzdá 
zaměstnanec na všech daních a 
odvodech a toho, kolik procent z 
výdělku mu zůstane, jsme se zeptali 
občanů, nakolik je pro ně tato 
informace věrohodná. Pochopitelně 
jsme určité zpochybnění očekávali. 

Z výsledků odpovědí občanů pak 
vyplývá, že přibližně polovina lidí 
uvedeným údajům důvěřuje a 
pokládá je za věrohodné. A přibližně 
druhá polovina je za věrohodné 
nepovažuje.

Podrobnější rozbor těch lidí, kteří 
této informaci příliš nevěří, neukázal 
na určitou specifickou skupinu. 
Nejsou tedy mezi nimi rozdíly, pokud 
jde o věk, vzdělání, pohlaví atd. 
Jsou to ale hlavně ti, pro které to 
byla nová, překvapivá informace.

Odpovědi respondentů Výsledky
(N = 500)

9%

40%

36%

13%

3%

Rozhodně to považuji za 
věrohodný údaj

Spíše to považuji za věrohodný 
údaj

Spíše to nepovažuji za věrohodný 
údaj

Rozhodně to nepovažuji za 
věrohodný údaj

Nevím, nezajímám se o to

Zaměstnanec (+ jeho zaměstnavatel) odevzdá na všech 
daních 75% z výdělku a zůstane mu 25% z původní částky
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Q. 8. Vadí Vám, že se stát neustále zadlužuje, protože jsou to dluhy, které zaplatí naše děti/vnoučata? 

Zadlužování státu

Komentář

Zadlužování státu je přijímáno 
občany silně negativně. To 
znamená, že to naprosté většině 
lidí vadí a konkrétně více než 
polovině to vadí silně.

Negativní postoj občanů k 
zadlužování státu je příznačný 
pro všechny kategorie, tzn. není 
rozdíl podle věku, pohlaví a 
vzdělání. Dá se říci, že to stejně 
negativně vnímají ti, co mají děti i 
ti, kteří žijí v domácnosti bez dětí.

Odpovědi: Total Bez maturity
(N=104)

Střední s 
maturitou
(n=260)

Vysokoškolské
(n=136)

58% 59% 57% 60%

33% 36%
34% 31%

7% 4% 8% 7%
2% 2% 2% 3%
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Vůbec mi to nevadí



Libertariánský institut

Q. 9. Souhlasíte s tvrzením, že čím vyšší daně jsou, tím více se občané placení vyhýbají, a tím méně se na daních vybere?    

Negativní důsledky zvyšování daní

Komentář
S otázkou výše daňového zatížení 
souvisí též problém výběru daní. 
Obecně se uznává skutečnost, že 
při zvyšování daní a velkém 
daňovém zatížení, se občané snaží 
placení daní různými způsoby 
vyhnout, a tím pádem se méně na 
daních vybere.

S touto skutečností a praxí v naší 
zemi souhlasí velká většina lidí. 
Víceméně potvrzují, že stávají 
situace pro výběr daní není příznivá 
a skutečnost, že se lidé placení daní 
různými způsoby vyhýbají.

Nezanedbatelným faktem je 
skutečnost, že na negativní důsledky 
vysoké zátěže a zvyšování daní 
upozorňují důrazně drobní 
podnikatelé a živnostníci, kteří mají s 
placením daní největší zkušenosti.

Odpovědi: Total Bez maturity
(N=104)

Střední s 
maturitou
(n=260)

Vysokoškolské
(n=136)

30%
38%

26%
33%

51%
49%

53%
49%

16% 12%
18% 15%

2% 2% 3% 2%
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Q. 10. Myslíte , že by desetiprocentní daň ze zisku  mohla stačit modernímu státu, který by nebyl technokratický, který by zajišťoval bezpečnost (vnitřní i vnější), justici, 
základní veřejnou správu a to, aby „nikdo neumřel hlady“? Nebyly by tedy žádné další odvody (ani DPH, ani zdravotní či sociální pojištění).    

Názor občanů na výši zdanění 

Komentář
Na otázku, zda by 10% daň ze zisku stačila 
modernímu státu, který by zajišťoval 
bezpečnost, justici a základní veřejnou 
správu, jsme dostali jak kladnou, tak i 
zápornou odpověď. O něco málo více než 
polovina občanů se domnívá, že je 10% 
nedostačující, přičemž 14% toto zdanění 
označuje jako rozhodně málo. 

Na druhou stranu něco málo než polovina 
občanů si myslí, že by toto 10% zdanění 
mohlo stačit.

Občanů, kteří uvedli, že 10% zdanění je 
nedostačující, jsme se pak ještě zeptali, 
jakou výši zdanění by tedy pokládali za 
dostačující. Tito občané pak deklarovali, že v 
průměru 17% zdanění ze zisku by pro ně 
bylo dostačující. Tedy jde víceméně o mírné 
navýšení, které je i tak výrazně pod výši 
aktuálního zdanění občanů v ČR.

10% zdanění by 
určitě stačilo

10%

10%  zdanění by 
mohlo stačit

32%

10% zdanění je 
rozhodně málo

14%

58% respondentů 
pokládá 10% 

zdanění jako více 
či méně 

nedostačující
a 

navrhuje v 
průměru 17% 

zdanění

10% zdanění je 
nedostačující

44%

Názory na 10% zdanění ze zisku občanů
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Shrnutí
Daňové zatížení vnímají  naši občané jako velmi vysoké a souhlasí s tím, že je stát připraví o příliš vekou částku peněz. 

Nejkritičtější postoj k daňovému zatížení mají ekonomicky aktivní lidé, kteří jsou také největšími plátci daní.

Odhad občanů o jejich celkové výši daní a odvodů státu je výrazně nižší než reálná skutečnost. Ještě nižší je jejich 
úmysl, kolik by byli ochotni platit na daních a odvodech státu. Pokud by se mohli sami rozhodnout, byli by ochotni 
zaplatit 14 Kč z každé vydělané stokoruny.

Přibližně polovina občanů, v případě, že by byli bohatí a měli dostatek prostředků, by si raději zaplatila sama veškeré 
nebo většinu nákladů na vzdělání a sociální služby. O něco menší podporu má ochota zaplatit si zdravotní péči a 
bezpečnost.

O skutečnosti, že zaměstnanci s průměrným příjmem odevzdávají na všech daních a odvodech ¾ svého výdělku, je 
pro naprostou většinu občanů více či méně překvapivou informací. Jedná se hlavně o mladé lidi a lidi s nižším 
vzděláním.

Modernímu stát, který by zajišťoval bezpečnost (vnitřní i vnější), justici, základní veřejnou správu a měl nízké zdanění,  
má silnou podporu u občanů. Desetiprocentní zdanění podporuje téměř polovina občanů a druhá polovina uvádí, 
že by v průměru 17% zdanění ze zisku by pro ně bylo dostačující.
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DOTAZNÍK: Postoje veřejnosti k dotacím v ČR

Q1a. Jaký je Váš názor na celkový počet všech dotací od státu, krajů a EU?

Nevím, žádnou nesmyslnou neznám

Dotací je zbytečně mnoho, jsou nadpočetné.
Dotací je přiměřené množství.
Dotací je příliš málo, jsou nedostatečné.
Nevím / Nedokážu posoudit
Q1b. Jaký je Váš názor na finanční objem všech dotací od státu, krajů a EU?

Finanční objem dotací je zbytečně velký.
Finanční objem dotací je přiměřený.
Finanční objem je příliš malý, je nedostatečný.
Nevím / Nedokážu posoudit
Q1c. Jaký máte celkový dojem z dotací?

Pro svou odpověď použijte škálu od 1 do 7, kde 1 znamená „Rozhodně dobrý“ a 7 znamená „Rozhodně
špatný“.

Q2. Který z výroků nejlépe odpovídá Vašemu názoru na dotace od státu, krajů a EU?

Dotace směřují zejména na potřebné věci, využívají se zejména účelně.
Dotace někdy směřují na nepotřebné věci, využívají se někdy neúčelně.
Využívání dotací je často přinejmenším problematické.
Dotace se nikdy nevyužívají na potřebné věci, nikdy se nevyužívají účelně.
Nemám názor na dotační politiku.
Q3. Jaký je Váš názor na systém přidělování dotací v ČR?

Q4. Jak je podle Vašeho mínění nakládáno s finančními prostředky z dotací?

Zpravidla hospodárně, efektivně
Hospodárně, ale někdy i nehospodárně
Často nehospodárně
Nevím / Nedokážu posoudit

Q5. Jaký je Váš názor na systém přerozdělování daní na dotace v ČR?

Je příliš štědrý.
Je na přiměřené úrovni.
Je nedostatečný a na dotace by měla jít větší část prostředků z daní.
Je zbytečný, namísto dotací některým subjektům by se měly snížit daně všem.
Nevím / Nedokážu posoudit

Q6. Prosíme, uveďte, zda souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o systému
přerozdělování daní na dotace v ČR.

Vždy se Vám v prostředním poli objeví výrok, pro který vyberete odpověď kliknutím na jedno z
barevných tlačítek. Pokud budete chtít svoji odpověď změnit, použijte navigační tlačítka "Zpět" a
"Pokračovat" ve spodní části obrazovky. Pro přechod na další otázku stiskněte tlačítko "Pokračovat".
Systém přerozdělování váže mnoho produkčních sil.
Systém přerozdělování je ve výsledku málo efektivní.
Systém přerozdělování vede k tomu, že vniká méně nových hodnot.

Q7. Nakolik účelně se podle Vás využívají dotace v následujících oblastech?

Vždy se Vám v prostředním poli objeví oblast, pro kterou vyberete odpověď kliknutím na jedno z
barevných tlačítek. Pokud budete chtít svoji odpověď změnit, použijte navigační tlačítka "Zpět" a
"Pokračovat" ve spodní části obrazovky. Pro přechod na další otázku stiskněte tlačítko "Pokračovat".
Zemědělství
Zaměstnanost
Životní prostředí
Kultura Dopravní
stavby
Náklady spojené s migrací
Věda a výzkum

Zcela neúčelně
Spíše neúčelně
Jak kdy, jak co
Spíše účelně
Zcela účelně
Nevím / Nedokážu posoudit

……………………………………………………..

DOTAZNÍK
Q1. Stát pro svoji činnost potřebuje prostředky a peníze, které získává od občanů na daních, odvodech 
na pojištění a různých poplatcích, které jsou povinné. Jaké je podle Vás celkové zatížení našich občanů v 
tomto směru? 
Velmi vysoké
Vysoké
Tak akorát
Nízké
Velmi nízké

Q2. Souhlasíte s názorem, že Vás stát na daních připraví o příliš velkou částku?
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíš nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím

Q3. Kolik korun myslíte, že státu odevzdáte na daních a odvodech z každé stokoruny, kterou vyděláte?

…………………………………………Kč

Q4. Pokud byste si mohl/a sám/sama rozhodnout, kolik korun  z každé stokoruny svého výdělku státu 
dáte, kolik by to bylo?

……………………………………… Kč

Q5. Nakolik si ceníte toho, co dostáváte od státu v podobě různých služeb a podpor?
Velmi si toho cením
Spíše si toho cením
Spíše si toho necením
Vůbec si toho necením

Q6. Pokud byste byl/a bohatý/-á, v jaké míře byste byl/a ochoten/ochotna platit za následující služby? 

Vždy se Vám v prostředním poli objeví služba, pro kterou vyberete odpověď kliknutím na jedno z 
barevných tlačítek. Pokud budete chtít svoji odpověď změnit, použijte navigační tlačítka "Zpět" a 
"Pokračovat" ve spodní části obrazovky. Pro přechod na další otázku stiskněte tlačítko "Pokračovat".

vzdělání
zdravotní péče
sociální služby
bezpečnost 

Hradil/a bych si veškeré náklady
Hradil/a bych si většinu nákladů
Hradil/a bych si částečně náklady
Náklady by se měly hradit z daní všech občanů

Q7a. Pokud bychom Vám nyní řekli,  že zaměstnanec s průměrným příjmem odevzdá na všech daních 
(včetně DPH, spotřebních daní, zdravotním pojištění, toho, co zaplatí jeho zaměstnavatel, dotací atd.) 75 
% z výdělku a zůstane mu 25 % z původní částky, byla by to pro Vás nová informace?

- O tomto poměru vím 
- Tuším o tomto poměru, ale přesné číslo jsem neznal/a
- Byla by to pro mě nová informace

Q7b. A nakolik Vám tato informace připadá věrohodná? Tedy že zaměstnanec s průměrným příjmem 
odevzdá na všech daních (včetně DPH, spotřebních daní, zdravotním pojištění, toho, co zaplatí jeho 
zaměstnavatel, dotací atd.) 75 % z výdělku a zůstane mu 25 % z původní částky.
- Rozhodně to považuji za věrohodný údaj
- Spíše to považuji za věrohodný údaj
- Spíše to nepovažuji za věrohodný údaj
- Rozhodně to nepovažuji za věrohodný údaj
- Nevím, nezajímám se o to

Q8. Vadí Vám, že se stát neustále zadlužuje, protože jsou to dluhy, které zaplatí naše děti/vnoučata? 
Velmi mi to vadí
Spíše mi to vadí
Spíše mi to nevadí
Vůbec mi to nevadí

Q9. Souhlasíte s tvrzením, že čím vyšší daně jsou, tím více se občané placení vyhýbají, a tím méně se 
na daních vybere?
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíš nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím

Q10a. Myslíte , že by desetiprocentní daň ze zisku  mohla stačit modernímu státu, který by nebyl 
technokratický, který by zajišťoval bezpečnost (vnitřní i vnější), justici, základní veřejnou správu a to, aby 
„nikdo neumřel hlady“? Nebyly by tedy žádné další odvody (ani DPH, ani zdravotní či sociální pojištění).
• To dnes není možné, 10% daň ze zisku je rozhodně málo 
• 10% daň ze zisku je pro moderní stát asi nedostačující
• 10% daň ze zisku by mohla zřejmě stačit
• 10% daň ze zisku by určitě stačila

Q10b. Jaká daň z e zisku by podle Vás byla dostačující, aby stát zajišťoval bezpečnost (vnitřní i vnější), 
justici, základní veřejnou správu a to, aby „nikdo neumřel hlady“?
……. % z e zisku
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