
15

TAXLANDIA

N

Daněmi k prosperitě!

ová hra Taxlandia, kterou 
lze hrát jak v počítači, tak na 
mobilních telefonech s  An-
droidem nebo iOS, si klade 

odvážný cíl – vzdělávat děti a mladistvé 
v  oblasti daní. Hráč dostane k  dispozi-
ci město (stát), které následně daňově 
spravuje, nebo vylepšuje různé veřejné 
budovy – školy, policejní stanice či super-
markety.

„Ahoj! Nacházíš se právě v  Taxlandii, 
malém evropském státě. Taxlandia byla 
známá jako populární turistická desti-
nace. Předchozí vláda se však rozhodla 
nastavit daňové zatížení na minimální 
úroveň ve výši deseti procent v  situaci, 
kdy ekonomika rostla. Nízké daně pobíd- 
ly mnoho společností, aby sem přesu-
nuly svá sídla. Během minulé dekády se 
ale globální ekonomická situace změni-
la. Došlo k  hospodářské krizi a  mnoho 
společností sice zůstalo v  Taxlandii, ale 
veškerou produkci přesunuly do jiných 
zemí,“ uvádí se k  příběhu hry. Hráč se 
poté zbídačené Taxlandie ujímá. 

Nejvýraznějším prvkem hry je nasta-
vování daňového zatížení. V počítadle je 
zkalkulováno, kolik hráč vybere peněz. 
Jako daňové zatížení, které maximali-
zuje výběr daní, je zde zvolena hodnota 
kolem 47 procent. Pokud hráč nastaví vý-
razně nižší zdanění, prohraje.

Na hru upozornil bývalý europosla-
nec a euroskeptik Petr Mach. „Evropská 
unie za vaše peníze dala vyrobit počíta-
čovou hru, která má děti vyškolit v ob-
lasti daní. Hra má algoritmus nastaven 
tak, že čím dává hráč-premiér více pe-
něz na byrokracii a  čím více rozděluje 
dotací, tím jsou lidé šťastnější a  tím 
více vybere na daních. Z dětí tedy mají 
vyrůst noví horliví přerozdělovači pe-
něz daňových poplatníků a  byrokracie 
v Bruselu bude šťastná. Goebbels hadr,“ 
uvádí. 

Faktor S  dal hru k otestování Marti- 
nu Urzovi, anarchokapitalistovi a  pro-
gramátorovi. „Pět minut jsem prokli- 

kával tutoriál. Pak jsem dostal zdevas-
tovanou zemi s obrovským dluhem. Tak 
jsem zrušil daně a v ten moment prohrál. 
Dál už mě to vůbec nepustilo,“ popisuje 
své herní zkušenosti. 

Na Google Play má aplikace velmi 
špatné hodnocení, a to nejen kvůli řadě 
chyb, ale také pro svůj propagandistic-
ký nádech. „Tato hra má za úkol vnutit 
lidem představu, že čím vyšší daně, tím 
lepší život. Už samo zadání úkolu je lži-
vé a odporuje základním ekonomickým 
principům,“ uvedl ve svém hodnocení 
jeden z  hráčů. „Hloupé, manipulativní, 
propagandistické. Připomíná mi to ko-
munistickou propagandu, které jsme 
jako děti byli vystaveni. Navíc nechápu, 
proč například vyžaduje přístup k polo-
ze. Stačí odklikat na vyzvání, že chcete 
postavit letiště, nádraží, hotel, stadion, 
a  splníte úkoly, aniž byste dělali cokoli 
jiného,“ píše v  dalším hodnocení jiný 
uživatel. PF 
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NOVÁ „VÝUKOVÁ“ HRA Z DÍLNY EVROPSKÉ UNIE MÁ NEJEN 
SPOUSTU CHYB, ALE PŘEDEVŠÍM SE DĚTEM A MLADISTVÝM 
SNAŽÍ VNUTIT PŘEDSTAVU, ŽE VYSOKÉ DANĚ VEDOU  
KE ŠŤASTNÉ SPOLEČNOSTI.

Nepovedená hra není jediným 
propagandistickým počinem EU. 
V devadesátých letech minulého 
století spatřil světa komiksový hrdina 
Kapitán Euro. Ten sice neměl žádné 
nadpřirozené schopnosti, vynikal 
ale v oblasti přesvědčování. V roce 
2014 bojoval se superpadouchem 
a euroskeptikem Dexterem 
Viderusem, jehož cílem byl rozpad 
Unie. Kapitán Euro se také utkal 
s Vladimírem Putinem, kterému 
uštědřil „sankční superkopanec“. 

V dalším příběhu figuruje bývalý 
britský premiér David Cameron. Je 
znázorněn jako hlupák, který neumí 
vyslovit slovo „federální“ a obává se, 
že setrváním v EU jeho stát ztratí na 
suverenitě. Kapitán Euro mu  
tedy vysvětluje: „Federalismus 
znamená sdílet moc a suverenitu 
efektivně pro dobro všech,“ poté  
mu Cameron dává za pravdu.  
„To je model, který může fungovat 
pro celou Evropu. Už jsem prozřel!“ 
odpovídá.

Kapitán Euro udílí sankční kopanec


