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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je popis ekologické daňové reformy a jejich etap, do kterých je 

EDR v České republice rozdělena a analýza úspěšnosti dosavadní části EDR. V první části je 

popsána politika ţivotního prostředí a nástroje, které vyuţívá. Druhá část se zabývá daňovým 

systémem, je zde vysvětlen pojem daně a jejich rozdělení. Dále pak je v této části vysvětlen 

pojem ekologická daň a rozdělení ekologické daně. Poslední část se zabývá ekologickou 

daňovou reformou, její definicí a zaváděním v ostatních zemích Evropské unie, dále pak 

analýzou jejich očekávaných přínosů a případných úskalí, které můţe EDR způsobit 

a v poslední řadě ekologickou daňovou reformou v ČR a zhodnocením jejích dopadů. 

Klíčová slova 

Ekologická daňová reforma, daň, ekologická daň, externality, politika ţivotního prostředí, 

dvojí dividenda, 

 

Abstract 

The aims of this thesis are to describe the environmental tax reform and its stages, to which 

the ETR in the Czech Republic is divided, and to analyze the current successes of the ETR. 

The first part describes environmental policy and its tools. The second part deals with the tax 

system, explanation of tax concepts and their distribution. Furthermore, this section explains 

the concept and distribution of environmental tax. The last part deals with the ecological tax 

reform, its definition and implementation in other EU countries, further analysis of expected 

benefits and potential pitfalls that could be caused by the ETR, and also the ecological tax 

reform in the Czech Republic and  its impact assessment. 

Keywords 

Environmental tax reform, tax, environmental tax, environmental policy, double dividend 
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1. Úvod  

V dnešní době uţ společnost vnímá ţivotní prostředí, jeho stav a jeho změny jako velice 

důleţité. I proto je podstatné zajištění ekologické rovnováhy. Díky růstu počtu obyvatelstva se 

totiţ sniţuje mnoţství přírodních zdrojů, coţ je způsobeno hlavně jejich vysokou spotřebou 

a jejich neefektivním vyuţitím. Důvodem, proč je spotřeba přírodních zdrojů tak vysoká, je, 

ţe v nákladech těch, co je vyuţívají, není zahrnuta podstatná část nákladů na odstraňování 

negativních důsledků spojených s vyuţíváním těchto zdrojů a není zohledněna ani jejich 

vyčerpatelnost. 

Na spotřebu neobnovitelných zdrojů mají velký podíl jaderná a uhlíkatá paliva. Jejich 

produkce a spotřeba mají obrovské negativní vlivy na ţivotní prostředí. Důvodem je hlavně 

velký objem vypouštěných látek a jejich přímá toxická škodlivost. Vypouštění těchto látek do 

ovzduší způsobuje především rozsáhlé klimatické změny, které jsou povaţovány za 

nejvýznamnější globální environmentální riziko. 

 Předpokládá se, ţe vypouštěné emise představují 1 000 tun za minutu a v důsledku toho se 

z naší planety ztrácí asi 3 000 m
2
 lesa za vteřinu. Plodnost celé Země je tak ohroţena. Spousta 

vod je dnes znečištěna natolik, ţe v nich nemůţe existovat ţádný ţivot. 

Právě v této době, kdy si díky stále častějším ţivelným katastrofám a výraznějším změnám 

klimatu začínáme uvědomovat, ţe je naše planeta poškozena, je důleţité začít se důsledněji 

zabývat ekologickou politikou, neboť vhodným zavedením systému politiky ochrany 

ţivotního prostředí lze ovlivnit jak chování spotřebitele, tak i výrobce, aby byly vyráběny 

a spotřebovávány výrobky a formy energie, které jsou ekologicky šetrné.  

Tato práce popisuje jeden z mnoha nástrojů politiky ţivotního prostředí a to ekologické daně, 

které jsou součástí ekologické daňové reformy.  

První část se zabývá politikou ţivotního prostředí a jejími nástroji. Ty jsou zde vyjmenovány 

a větší pozornost je věnována hlavně ekonomickým nástrojům, které jsou nadále i obecně 

formulovány.  Tato část se zabývá i pojmem externality a jejich stručným popisem. 

V druhé části s názvem daňový systém, je popsán pojem daň a jsou zde uvedena některá 

rozdělení daní, která publikují různí autoři. Také se zde uvádí pojem ekologická daň, jeho 

vysvětlení a rozdělení ekologických daní.
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Poslední nejrozsáhlejší část je o samotné ekologické daňové reformě, o její historii a zavádění 

v zemích EU, o historii v ČR a o současném stavu EDR v ČR. Jsou zde popsány i etapy, do 

kterých je reforma rozdělena a uvedeny výsledky, kterých dosáhla probíhající první etapa. 

Celá bakalářská práce je zakončena závěrem, který shrnuje všechny poznatky získané při 

zpracovávání této práce a obsahuje osobní zhodnocení dosaţených poznatků. 
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2. Nástroje politiky životního prostředí 

Nástroje politiky ţivotního prostředí jsou instrumenty státu k prosazení cílů k ochraně 

ţivotního prostředí. [11] 

Politika ţivotního prostředí si klade za cíl uchovat, ochránit a vylepšit kvalitu ţivotního 

prostředí. Reaguje na změny ţivotního prostředí a taky na potřebu vzájemné integrace 

prozatím pouze sektorově orientovaných aktivit. [14] 

Základní principy politiky ţivotního prostředí: [1]  

 Princip trvale udrţitelného rozvoje 

 Princip prevence 

 Princip znečišťovatel platí 

 Princip subsidiarity 

V praxi této politiky můţeme najít několik nástrojů, které můţeme členit podle různých 

hledisek: [2] 

Podle postavení jednotlivých aktérů a jejich vztahů: 

 Donucovací přístup – je postaven na nerovnováţném vztahu státu a znečišťovatelů, 

kdy stát prosazuje cíle v oblasti ekologie formou příkazů a zákazů. 

 Tržně orientovaný přístup – jeho podstatou je snaha vytvářet ovlivňovaným subjektům 

určitý prostor pro rozhodování podle jejich uţitků a nákladů. Řešení působení trhu 

můţe být rozlišeno podle toho, v jaké míře do těchto záleţitostí zasahuje stát. 

K dosaţení cílů vyuţívá politika ţivotního prostředí normativní, ekonomické, institucionální, 

organizační, informační, dobrovolné a další nástroje.  Tyto nástroje by měly být vyuţity 

v takové kombinaci, která umoţní dosahovat stanovených cílů s co nejniţšími nároky na 

finanční, lidské, materiálové a jiné zdroje. [14] 

2.1. Ekonomické nástroje  

Ekonomické nástroje patří mezi nepřímé nástroje politiky ţivotního prostředí a vycházejí 

z cenového mechanismu, kdy jsou zaloţeny na nepřímém ovlivňování chování subjektů 

poškozujících ţivotní prostředí. Tyto subjekty se v rámci působnosti těchto ekonomických 
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nástrojů mohou samy rozhodnout, jestli budou platit za poškozování ţivotního prostředí nebo 

budou toto poškozování eliminovat a platit tedy méně nebo vůbec. 

Tyto nástroje jsou prosazovány především proto, ţe dokáţou efektivněji internalizovat 

vedlejší náklady ekonomické činnosti subjektů do jejich výrobních nákladů. Je to zejména 

proto, ţe tyto nástroje minimalizují celkové společenské náklady na dosaţení stanovených 

ekologických efektů, motivují subjekty ke sniţování znečištění a nejsou příliš administrativně 

náročné. [6] 

Typy instrumentů: [2] 

 Daně 

 Zvláštní poplatky 

 Správní a uţivatelské poplatky 

 Příspěvky 

Poslední dva typy odpovídají pojmu ceny za poskytované veřejné statky a sluţby. 

Daně – pojem daně je vysvětlen v dalším oddíle. 

Zvláštní poplatky – tyto platby naplňují znaky daně, ale liší se od nich určením 

a deklarovanou funkci. Na rozdíl od daní je u těchto poplatků často zdůrazňována funkce 

motivační, zejména v souvislosti s ochranou ţivotního prostředí. 

Správní a uživatelské poplatky – hlavním znakem těchto poplatků je protisluţba, kterou 

poskytují orgány státu, na úrovni obcí či regionů nebo na centrální úrovni. Jedná se však 

o  veřejnoprávní peněţní platbu, která je plátci poplatku ukládána podle individuálně 

přiřaditelných veřejných výkonů na základě právního aktu. 

Příspěvky – ty představují peněţní platby, které mají zcela nebo částečně krýt náklady 

veřejných zařízení. Platí je subjekty, které mohou mít výhody z vybudování nebo existence 

takových zařízení. Na rozdíl od uţivatelských poplatků není podstatné, zda jsou zařízení nebo 

systém skutečně vyuţívána, důleţité je, ţe subjekt můţe tyto kapacity vyuţívat. 
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2.2. Politika životního prostředí v České Republice 

Vláda ČR schválila státní politiku ţivotního prostředí v roce 2004, která vymezuje základní 

rámec pro střednědobé a dlouhodobé směřování rozvoje environmentálního rozměru rozvoje 

České republiky. Představuje hlavní dokument, který zastřešuje všechny ostatní dokumenty 

ţivotního prostředí. [14] 

Základním účelem SPŢP je poskytovat vodítko pro rozhodování a aktivity směřující k: [14] 

- K dalšímu zlepšení kvality ţivotního prostředí jako celku i jeho sloţek a součástí 

- K uplatnění principu udrţitelného rozvoje a k pokračující integraci hlediska ţivotního 

prostředí do sektorových politik 

- Ke zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti projektů a programů 

ţivotního prostředí 

Cíle, které si SPŢP stanovuje: [14] 

 Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti 

 Udrţitelné vyuţívání přírodních zdrojů, ochrana vod a optimalizace materiálových 

toků 

 Sniţování zátěţe ţivotního prostředí pocházející z lidské činnosti 

 Ochrana klimatického systému Země 

2.3.  Externality 

Rostoucí znečištění ţivotního prostředí je důsledkem především externích efektů, které 

nazýváme jako externality. Tyto pak můţeme rozdělit na pozitivní externality, které 

pozitivně ovlivňují produkční a uţitkové funkce jiných subjektů a negativní externality, 

které tyto funkce ovlivňují negativně. [2] 

Externality dále rozlišujeme podle aktivit a jejich návaznosti: [2] 

Technologické externí efekty – jsou výsledkem specifické návaznosti mezi různými 

ekonomickými aktivitami v rámci národního hospodářství. Tyto efekty působí přímo, ne přes 

trh nebo ceny, přičemţ aktivity určitých subjektů ovlivňují produkční a uţitkové funkce 

jiných subjektů 
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Pekuniární externí efekty - jsou výsledkem obecné návaznosti mezi různými ekonomickými 

aktivitami v rámci národního hospodářství. Tyto efekty působí nepřímo přes změny cenových 

relací, tudíţ nenarušují koordinační a alokační funkci trhu.  

Parciální externí efekty – zasahují pouze jeden nebo omezený počet subjektů.  Můţeme je 

chápat jako závislost mezi individuálními produkčními a preferenčními funkcemi. 

Monodimenzionální externí efekty – vznikají z určitého druhu a aktivity a týkají se shodné 

aktivity.  

Multidimenzionální externí efekty – vznikají tehdy, kdy mezi sebou kolidují aktivity 

různého typu a signalizují vznik situace nedostatkovosti. 
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3. Daňový systém 

Kapitola daňový systém obsahuje vysvětlení pojmu daň jako takového, dále pak rozdělení 

daní podle různých hledisek a také charakteristiku a rozdělení ekologických daní. 

3.1. Daň 

„Daň je povinná zákonem určená platba do státního rozpočtu“. [5] 

„Daň platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů 

pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniţ přitom poskytuje zdaňovaným 

subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost).“ [13] 

Daň je také definována jako: „povinná, nenávratná, neekvivalentní, neúčelová, pravidelně se 

opakující zákonem určená platba, která je hrazena ve prospěch veřejného rozpočtu“. [4] 

3.2. Rozdělení daní  

Daně lze rozdělit podle různých hledisek: [4] 

 Podle vazby na důchod poplatníka:  

Přímé daně – tuto daň platí poplatník sám na úkor svého důchodu a předpokládá se, ţe 

je nemůţe přenést na jiný subjekt. 

Nepřímé daně – u těchto daní se předpokládá, ţe ji poplatník neplatí ze svého důchodu, 

ale přenese ji na jiný subjekt. Mezi nepřímé daně se řadí například spotřební daň a daň 

z přidané hodnoty.  

 Podle vztahu k platební schopnosti poplatníka dělíme daně na: 

Osobní daně – ty zohledňují platební schopnost poplatníka 

In rem – platí se bez ohledu na platební schopnosti poplatníka 

 Podle objektu na, který jsou daně uloţeny, je rozdělujeme na : 

Daně z důchodů – dani podléhá důchod v peněţní i naturální formě 

Daně ze spotřeby – předmětem daně je spotřeba zboţí i sluţeb 

Daně z majetku – této dani podléhá movitý i nemovitý majetek 
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 Podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového základu lze rozlišovat: 

Daně bez vztahu k daňovému základu – tzv. paušální daně 

Daně specifické – nazývané také jednotkové daně 

Daně ad valorem – (k hodnotě) -  ty jsou určeny podle ceny zdaňovacího základu. 

Patří zde například daň z přidané hodnoty nebo daň obratová. 

 Podle charakteru veličiny, ze které je daň placena lze daně rozdělit na: 

Daně kapitálové - jsou uloţeny na stavovou veličinu, která se zjišťuje k určitému 

okamţiku. Patří sem daně z majetku, darovací daně… 

Daně běžné – jsou uloţené na tokovou veličinu a zjišťují se za určitý časový úsek, 

jako je např. měsíc, rok 

 Podle rozpočtu do kterého daně plynou je lze rozdělit takto: 

Státní 

Municipální 

Vyšších územněsprávních celků 

Svěřené 

3.3. Ekologická daň 

Definice ekologické daně je různá a mezi autory existuje v tomto směru nejednotnost. V teorii 

se však rozlišují základní dva přístupy: [4] 

1. Jako ekologické daně se chápou takové platby do veřejných rozpočtů. Při jejichţ 

zavedení nebo zvýšení se očekává pozitivní vliv na ţivotní prostředí. Tento přístup 

akcentuje zavedení daně. Environmentální daň můţe být tedy i ta, která ve skutečnosti 

nesníţila produkci škodlivin. 

2. Ekologická daň je taková, při jejímţ zavedení nebo zvýšení se projeví vliv na daňovou 

základnu, o níţ se má za to, ţe představuje environmentálně škodlivou výrobu, 

spotřebu apod. jedná se o definici z hlediska skutečného působení daně. 

Environmentální tedy můţe být i ta daň, která byla zavedena s jiným úmyslem neţ 

prospět ţivotnímu prostředí 
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OECD charakterizuje ekologické daně jako „povinné, neekvivalentní platby do veřejného 

rozpočtu uvalené na daňové základy povaţované za relevantní ve vztahu k ţivotnímu 

prostředí“. [7] 

 „Ekologické daně představují daně, jejichţ daňovým základem je fyzická jednotka (nebo její 

zástupní jednotka) něčeho, co má prokazatelný, specifický negativní vliv na ţivotní 

prostředí.“ [9] 

3.3.1. Členění ekologických daní 

Členění ekologických daní se liší u různých autorů, proto zde uvádím dvoje členění pro 

přehled a rozdělení. 

Členění environmentálních daní: [2] 

 Pigouova daň – moţnost řešení pozitivních nebo negativních externalit představuje 

daň směrovaná na určitou aktivitu, přičemţ výše daně odpovídá mezní společenské 

škodě, kterou tato aktivita způsobuje. Zásadním problémem je neřešitelnost stanovení 

takovéto mezní společenské škody v peněţním vyjádření látku, ale uvaluje se na 

vstupy, jejichţ spotřebou znečištění vzniká 

 Emisní daně – pro stanovení její optimální výše se vychází z empiricky zjištěných 

mezních nákladů na zamezení ve výši cílové úrovně emisí. Zdanění emisí předpokládá 

zpravidla měření jejich mnoţství u velkého počtu zdrojů. Administrativní náročnost 

procesu měření je emisí je značná, coţ způsobuje problémy s poplatky na ochranu 

ovzduší. Některé země nemají ani vybudován systém měření emisí, který by poskytl 

dostatečné průkazné podklady pro daňové účely. V ČR jiţ byla tato emisní daň 

zavedena na počátku devadesátých let minulého století, ale byla politicky nepřijatelná 

a musela být několikrát sníţena.  

 Zdanění aktivit produkujících emise – v praxi je jen obtíţně realizovatelné, protoţe je 

problém jednoznačně definovat předmět zdanění a sazbu daně. 

 Zdanění vstupu a výstupu – daně na vstupu jsou uvalovány přímo na zdroj znečištění. 

Dani na výstupu odpovídá varianta spotřební daně, která je součástí daňových systémů 

jiţ několik století. Specifickým řešením je varianta tzv. daně na výrobky, která je 

uvalena na výrobky s negativním vlivem na ţivotní prostředí 
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Druhý typ členění ekologických daní: [4] 

 Podle druhů 

 Podle předmětu zdanění 

 Podle techniky zdanění 

 Podle cílů 

1. Členění podle druhů 

- Pigouviánské daně  - jak uţ bylo uvedeno výše, tak se tyto daně striktně drţí teorie 

externalit, tudíţ jsou uloţeny přímo na jednotku znečištění 

- Nepřímé ekologické daně – jsou rovněţ uvaleny za účelem ovlivnit ţivotní 

prostředí. Nejsou ale uvaleny na škodlivou látku, ale na nějaký zástupný faktor, 

například na pouţití vstupů nebo na spotřebu jak výrobků, tak i sluţeb. 

- Daně s neplánovaným ekologickým dopadem – jsou daně, které nebyly primárně 

zavedené kvůli ochraně ţivotního prostředí, ale mají pozitivní vliv na ţivotní 

prostředí. 

2. Členění podle předmětu zdanění 

- Daně z motorových paliv – motorová paliva jsou zdaňována především daněmi 

z přidané hodnoty a spotřebními daněmi. 

- Daně z automobilů – zde patří zejména tři hlavní daně, a to:spotřební daně při 

prodeji nových automobilů 

- Daně z energetických surovin – např. uhlí, lehké a těţké topné oleje, zemní plyn 

apod. 

- Daň z emisí, poplatky za těžbu nerostných surovin, platby za využívání životního 

prostředí… 

3. Členění podle techniky zdanění 

- Emisní daně a poplatky – v tomto případě je daň uvalená na znečišťující emise. 

Tyto emise musí být dobře měřitelné, aby bylo moţno tuto daň zavést 

- Výrobkové daně – ty jsou uvaleny přímo na výrobky, s jejichţ spotřebováváním, 

výrobou nebo likvidací je spojené znečišťování prostředí. 

- Uživatelské poplatky za veřejné služby – byly zavedeny za účelem pokrytí nákladů 

za poskytování určitých sluţeb. 

- Administrativní poplatky -  platí se za povolení vyrábět určitý produkt nebo 

pouţívat určitý technologický postup. 
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- Odčitatelné daňové položky – nejsou daní v pravém slova smyslu, jde spíše 

o prvky daňových systémů. Patří zde např. zrychlené odpisování, sleva na dani atd. 

4. Členění podle cílů 

- Účelové ekologické daně -  jsou zavedeny z důvodů zvýšení daňových vnosů, které 

slouţí pro ekologické účely.  

- Stimulační daně – jejich cílem je ovlivnit chování subjektů tak, aby došlo ke 

sníţení produkce škodlivých látek a výrobků. 

- Doplňkové ekologické daně – jsou uloţeny na produkty a aktivity, které nemají 

blízké substituty. 
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4. Ekologická daňová reforma 

V této kapitole se nachází charakteristika ekologické daňové reformy, dále pak jejímu 

zavádění v zemích EU a nakonec i zavedení EDR v české republice, rozdělení do etap a jejich 

následné rozvedení. 

4.1. Charakteristika ekologické daňové reformy 

Myšlenkou EDR je uvalovat daně na fosilní paliva, spotřebu vody při výrobě jaderné energie, 

na suroviny, které by mohly skončit jako toxické a nebezpečné odpady a také na emise.  

Zároveň by však měly redukovat výši ostatních daní. [10] 

Ekologická daňová reforma spočívá v postupném přesunu části daňového zatíţení z toho, co 

společnost chce podporovat na to, co se snaţíme omezit. Důleţité však je, ţe se daňové 

zatíţení ekonomiky ani příjmy státní pokladny nesmí touto operací zvýšit či sníţit. [3] 

Ekologická daňová reforma neřeší, jestli by měly být daně vysoké nebo nízké, zabývá se 

pouze přesměrováním celkového daňového zatíţení. 

4.2. Historie ekologické daňové reformy v zemích EU  

V roce 1997 byl předloţen v EU návrh směrnice o zdanění energetických výrobků (Council 

Directive on Restructuring the Community Framework for the Taxation of Energy Products), 

které byla povaţovaná za základ pro ekologickou daňovou reformu. Tento návrh však nebyl 

schválen všemi členskými státy Evropské Unie. I přesto, ţe tento návrh nebyl uznán, byly 

principy environmentální daňové reformy v 90. letech zavedeny v celé řadě členských zemí 

EU. [21] 

V první vlně to bylo Finsko, Norsko, Švédsko a Dánsko, dále pak Nizozemí a Belgie. 

Ve Finsku byla uvalena daň na fosilní paliva jiţ v roce 1990. V současnosti se daň z energie 

skládá ze dvou částí a to ze základní daně a z její přiráţky. Základní daň se uvaluje na ropné 

produkty a daňová přiráţka se týká i fosilních paliv a je odstupňována podle obsahu uhlíku. 

Elektřina je zdaňována při spotřebě a její sazba má dvě úrovně – niţší pro průmysl a vyšší pro 

domácnosti. 

Švédsko zahájilo EDR v roce 1991, kdy došlo k uvalení daní na CO2 a SO2, 

k restrukturalizaci zdanění energií a k rozšíření daňové základny pro DPH. 
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Dánsko vyhlásilo ekologickou daňovou reformu na roky 1994-1998 a v tomto období narostly 

daně ze spotřeby uhlí a elektřiny o 30%. Tato reforma pokračovala aţ do roku 2000, kdy byly 

zvyšovány daně z CO2 a byla zavedena daň ze zemního plynu. Spolu s klesajícím zdaněním 

práce.  

Nizozemí zavedlo tzv. regulační daň z energií (REB), která má degresivní charakter a velcí 

spotřebitelé jsou po podepsání dlouhodobé dohody o zvýšení energetické efektivnosti výroby 

od daně osvobozeni. Dále pak byla v Holandsku zavedena ekologická daň z paliv a spotřební 

daň z minerálních olejů a uranu. 

Do druhé vlny byly zahrnuty Itálie, Velká Británie, Rakousko, Německo a Francie.  

V Rakousku byla zavedena daň z ropných produktů a to v roce 1995 a daň ze zemního plynu 

a elektřiny v roce 1996. Jejich záměrem bylo zvýšit státní příjmy, ale nezměnit strukturu 

poptávky po energiích. 

Velká Británie zavedla v roce 2001 daň ze spotřeby energie v průmyslu, obchodu, 

zemědělství a ve veřejném sektoru, která je známá jako „Climate Change Levy“ a týká se 

zemního plynu, elektřiny, LPG a uhlí. 

V dubnu roku 1999 realizovalo Německo zvýšení daní z benzínu, nafty, zemního plynu 

a zkapalněného plynu. Z důvodu ochrany domácího průmyslu se v Německu ekologické daně 

nevztahují na uhlí. Německo je jedna z mála zemí, které investují do výzkumu bezemisního 

spalování uhlí. 
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5. Očekávané pozitivní a negativní dopady EDR 

5.1. Přínosy EDR 

Hlavním očekávaným přínosem ekologických daní a tedy i ekologické daňové reformy je 

především ochrana životního prostředí.  

Podle vypracované studie Hnutí Duha měla ekologická daňová reforma mít tyto přínosy: [3] 

Ekonomické přínosy 

 Ekologická daňová reforma motivuje průmysl k investicím do vysoce efektivních 

technologií, které sníţí náročnost na suroviny a energii. Rozhýbe tak modernizaci ekonomiky, 

tedy rozvoj efektivních společností, inovace a zvyšování významu sluţeb náročných na 

pracovní sílu a dalších perspektivních odvětví. Vznikají podnikatelské příleţitosti a nové 

firmy, coţ samozřejmě pozitivně ovlivňuje hospodářství. 

Díky svým ekonomickým přínosům má ekologická daňová reforma podporu spousty velkých 

společností. 

Sociální přínosy  

Součástí EDR bývá sníţení plateb na zdravotní a sociální pojištění, coţ podnikům sniţuje 

náklady na zaměstnance. To tedy motivuje k vytváření nových pracovních míst. Práce se 

stává levnější ve srovnání s kapitálovými investicemi, surovinami a energií. Toto zlevnění 

samozřejmě podporuje změnu orientace ekonomiky ve prospěch sluţeb náročných na práci. 

Stává se tedy výhodnějším nekupovat nové zařízení, ale nechat si opravit staré, coţ opět 

vyţaduje další zaměstnance. Konečný dopad na zaměstnanost závisí i na řadě jiných faktorů, 

obecně však existuje pravidlo, ţe EDR nemá významný negativná dopad na zaměstnanost. 

Díky těmto přínosům jsou významnými zastánci EDR hlavně odbory. Evropská odborová 

konfederace ETUC ji dokonce řadí mezi klíčová opatření, která mají daňovou soustavu 

změnit tak, aby byla sociálně spravedlivější. 

Ekologické daně však mají i další sociální přínos mimo otázku zaměstnanosti. Statistiky totiţ 

uvádějí, ţe znečištěním jsou nejvíce postiţeny slabé skupiny ve společnosti, díky ekologické 

daňové reformě se tedy vytvářejí nová pracovní místa a zároveň se sniţuje mnoţství zdraví 

škodlivých exhalací. Má tedy v tomto ohledu dvojnásobný přínos.  
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5.2.  Úskalí, které EDR může přinést 

Problémy, které můţe s sebou přinést zavedení ekologické daňové reformy: [5] 

 Ekologické daně zkreslují chování ekonomických subjektů. Odstranění situace, která 

je neefektivní na jednom trhu, můţe způsobit vznik jiné neefektivní situace nebo 

i externality na jiném trhu 

 Při nedokonalé mezinárodní daňové koordinaci můţe zavedení ekologických daní 

v jedné zemi zhoršit konkurenční pozici výrobců na mezinárodní úrovni. 

 Správně uloţené ekologické daně minimalizují svůj daňový základ, a tím dochází 

k poklesu daňových příjmů. Opětovné zdanění přímými daněmi můţe být politicky 

nepřijatelné 

 Ekologické daně mají regresivní dopad 

 Ekologické daně zvyšují ceny některých základních výrobních faktorů a mohou tak 

vyvolat vznik inflace. Zároveň ne všechna odvětví budou růstem cen postiţena stejně. 

 Administrativní nástroje působí rychleji, ekologické daně jsou efektivnější v dlouhém 

období. Jiné trţní nástroje jsou efektivnější neţ ekologické daně, nejsou ale příliš 

ověřené v praxi. 

Dalším negativním dopadem, který způsobuje EDR je ztráta konkurenceschopnosti průmyslu 

na světovém trhu. Je to způsobeno hlavně tím, ţe většina ekologických daní je uvalována na 

dopravu a na energie. Tudíţ celá řada průmyslových odvětví je povaţuje za hrozbu, která 

ovlivní jejich rozvoj i samotnou existenci. Dalším problémem můţe být i odchod 

průmyslových odvětví do zemí, které mají mírnější environmentální politiku. [21] 

5.3. Teorie dvojí dividendy 

Ekonomové, zabývající se moţností zavedení ekologických daní, jsou při analýzách takového 

kroku vystaveni několika úskalím. Jsou jimi například problémy s výběrem externalit, které 

mají být cílem odstranění. Další problém, který se dá jen obtíţně řešit, souvisí s oceňováním 

zlepšení či zhoršení kvality prostředí. I kdyţ na moţnost takového ocenění existují různé 

názory, domníváme se, ţe vzhledem k neprojevení preferencí a ocenění u jednotlivých 

spotřebitelů a výrobců a nemoţnosti sčítání uţitků nelze o přesném ocenění změny kvality 

ţivotního prostředí uvaţovat. [5] 
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Ekologická daňová reforma a tvůrci EDR jsou tedy vystaveni zásadnímu problému: [25] 

 Měli by provádět ekologickou reformu, která může vyvolat určité náklady 

efektivity, aniž by přesně znali hodnotu zlepšení kvality životního prostředí? 

Je samozřejmé, ţe v této hraniční situaci musí tvůrci ekologické daňové reformy nutně váhat, 

protoţe jsou postaveni před otázku: [25] 

 Nebudou náklady zavedení ekologických daní vyšší než užitek plynoucí ze 

zlepšení životního prostředí? 

Tuto obtíţně řešitelnou past ekologické reformy je moţno částečně obejít pomocí konceptu 

dvojí dividendy. Tento koncept je zaloţen na tzv. second best přístupu, kdy na rozdíl od first 

best přístupu jsou brány v úvahu i existující distorzní daně z důchodu a ze spotřeby. [25] 

Dvojí uţitek při navrhovaných ekologických daňových reformách je zaloţen na tom, ţe: [5] 

 Dojde k destimulaci ekologicky nevhodného chování 

 Dodatečné daňové výnosy ze zavedení ekologických daní budou pouţity na 

sníţení jiţ existujících daní 

= tedy první a druhý uţitek. 

Zavedení ekologických daní s sebou nese uţitek jednotlivým subjektům, ten spočívá 

v pravděpodobnostním sníţení znečištění ţivotního prostředí. U tohoto uţitku však není jasná 

jeho výše. Změna individuálního uţitku vyvolaného zavedením environmentální daně 

a následnou změnou kvality ţivotního prostředí je hrubým uţitkem. [25] 
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6. Ekologická daňová reforma v České Republice 

Jiţ od roku 1997 se v České republice začala projevovat reálná snaha zdanit některé výrobky, 

které svým působením znečišťovaly ţivotní prostředí a byly povaţovány za škodlivé.  

Legislativní plán prací vlády ČR na druhou polovinu roku 1999 hovořil o předloţení návrhu 

zákona o ekologických daních, ovšem úkol byl přeformulován na předloţení Návrhu 

koncepce postupné ekologizace daňové soustavy a byl převeden na nelegislativní. V roce 

2000 proběhl první pokus předloţit materiál Návrhu koncepce ekologické daňové reformy 

k projednání vádě ČR, ten však zcela ztroskotal. Důvodem bylo odmítnutí ze strany klíčových 

rezortů a to proto, ţe nebylo jasně rozhodnuto o způsobu kompenzací pro nízkopříjmové 

skupiny obyvatel a zemědělství. Aţ v srpnu 2002 se vláda zavázal k bezodkladnému zahájení 

prací na výnosově neutrální ekologické daňové reformě. [23] 

V říjnu roku 2005 byl na MŢP dokončen pracovní materiál Koncepce ekologické daňové 

reformy, který byl následně schválen poradou vedení MŢP, jejich poţadavky však byly 

neakceptovatelné, neboť navrţené sazby ekologické daně a jejich vývoj byl vysoce nad 

doporučený minimální rámec legislativy EU. Toto by způsobilo porušení harmonizace mezi 

jednotlivými státy, narušení hospodářské soutěţe a znevýhodnění ekonomických subjektů 

v ČR. Přílišná výše ekologických daní by způsobila především obrovskou zátěţ domácností, 

ztrátu mezinárodní konkurenceschopnosti v podnikové sféře a prostor pro daňové úniky 

a spekulace. Vláda nakonec po několikerém jednání učinila opatření, kdy přijala ekologické 

daně v doporučené minimální míře. [23] 

 Konečně v prosinci roku 2006 byl materiál v kompromisní podobě předloţen do vlády 

s názvem „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“, kde byl projednán a vláda 

ho vzala na vědomí. Poté uloţila úkoly pro jednotlivá ministerstva v souvislosti s realizací 

EDR a návrhem dalších etap. Po nástupu nové vlády byl vydán dokument Programové 

prohlášení vlády, který pojednával o dvou úkolech: realizaci první etapy EDR a návrhu druhé 

etapy. [23] 

V 1. polovině roku 2007 připravilo Ministerstvo financí návrhy zákonů o zdanění elektrické 

energie, o zdanění pevných paliv a o zdanění plynu. Tyto zákony byly předloţeny v rámci 

balíčku vládních reforem a dne 5. října 2007 byly podepsány prezidentem ČR. V platnost 

vstoupily od 1. ledna 2008. Výnosová neutralita ekologické daňové reformy bude naplněna od 

1. ledna 2009, poté, co budou vyhodnoceny reálné výnosy z nově zavedených daní. 
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Je třeba poznamenat, ţe vláda připravila EDR na poslední chvíli, protoţe musela několikrát 

poţádat o odklad začlenění směrnice 96 z roku 2003 v přístupové smlouvě z Athén. [12] 

6.1. Principy ekologické daňové reformy 

V roce 2005 byla po poradě vedení MŢP vygenerována koncepce ekologické daňové reformy, 

která se řídí šesti principy. Tyto principy jsou v tomto znění: [22] 

1. Princip 

Ekologická daňová reforma představuje přesun ze zdanění lidské práce směrem ke 

zdanění výrobků a sluţeb, jejichţ výroba nebo spotřeba má negativní dopad na ţivotní 

prostředí a lidské zdraví. Výsledná operace EDR má tedy být výnosově neutrální, coţ 

znamená, ţe nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěţe. Celá operace však nemusí 

být z hlediska příjmů zcela neutrální v rámci jednotlivých sektorů a mezi jednotlivými 

skupinami domácnosti. 

2. Princip 

Zvýšení se týká uţití energetických výrobků, elektřiny a uţití motorových vozidel. 

Sazby jsou odlišné s cílem sníţit emise skleníkových plynů, škody a dopady na lidské 

zdraví ze znečištění ovzduší. Danové rozlišení vychází z podmínek stanovených 

směrnicí 96 ES. 

3. Princip 

Aby byl naplněn princip výnosové neutrality, budou dodatečné výnosy nového 

zdanění vyuţity na sníţení jiných daní, také budou vyuţity tak, aby byly sníţeny 

náklady práce s primárním cílem povzbudit nezaměstnanost. 

4. Princip 

Jedinou výjimkou při dodrţení principu výnosové neutrality bude zavedení 

kompenzačních opatření s cílem zmírnit negativní dopad na nízko-příjmové skupiny 

domácností ze zvýšeného zdanění energií, elektřiny a uţití motorových vozidel. Právě 

kvůli tomuto jsou navrţena opatření, která mají zmírnit negativní sociální dopady, 

které vycházejí ze stávajícího systému sociálního zabezpečení a daňového systému. 

5. Princip 

Výjimky a úlevy ze zdanění jsou poskytnuté těm způsobům výroby, které jsou 

ekologicky přijatelnější a pro specifické vyuţití například pro veřejnou dopravu. 

Chemické produkce, elektrolýzy a metalurgie se nebude týkat zdanění energií 

a elektřiny. 
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6. Princip 

EDR je zavedena postupně a jejím cílem je poskytnout určeným subjektům dostatečný 

čas, aby se mohly přizpůsobit. Sazby ekologických daní budou postupně navyšovány 

a to od roku 2007 aţ do roku 2015. 

6.1.1. Směrnice 2003/96/ES 

Tato směrnice, kterou se mění struktura rámcových předpisů společenství o zdanění 

energetických produktů a elektřiny, předepisuje členským státům povinnost zavést minimální 

úroveň zdanění pohonných hmot, paliv a elektřiny. Zároveň uvádí i vyjímky s moţností 

osvobození od těchto daní a umoţňuje státu nezvýšit, uplatněním tzv. zásady daňové 

neutrality, celkovou daňovou zátěţ. Sledování této zásady je podstatou ekologické daňové 

reformy, která zvýšením ekologických daní sniţuje zdanění práce. [20] 

6.2.  I. Etapa EDR 

První etapa EDR představuje komplexní transpozice směrnice 2003/96/ES, ze dne 

27. října 2003 o zdanění energií a elektřiny, kterou se mění struktura rámcových předpisů 

Společenství o zdanění energií a elektřiny. Tato etapa je výnosově neutrální tzn., ţe výnosy 

získané ze zavedení nových daňových titulů budou vyuţity na sníţení daňového zatíţení 

práce. [19] 

 Plátce daně – Plátcem daně je kaţdá fyzická nebo právnická osoba, která dodala 

pevná paliva, zemní plyn nebo elektřinu konečnému spotřebiteli.  

 Předmět daně – Předmětem daně jsou pevná paliva, zemní plyn a elektřina. 

6.2.1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Vypracováno ze zákona č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. [8] 

Plátcem daně ze zemního plynu je:  

 dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli.  

 provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel 

podzemního zásobníku plynu.  
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 fyzická nebo právnická osoba, která pouţila plyn zdaněný niţší sazbou daně k účelu, 

kterému odpovídá vyšší sazba daně a fyzická nebo právnická osoba, která pouţila plyn 

osvobozený od daně.  

 osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně. 

Předmětem zákona je plyn: 

 určený k pouţití, nabízený k prodeji nebo pouţívaný pro pohon motorů nebo jiným 

účelům, s výjimkou dalších dvou případů,  

 plyn určený k pouţití, nabízený k prodeji nebo pouţívaný pro výrobu tepla bez 

ohledu na způsob spotřeby tepla  

 plyn určený k pouţití pro stacionární motory, v souvislosti s provozy a stroji 

pouţívanými při stavbách, stavebně inţenýrských pracích a veřejných prací a pro 

vozidla určená k pouţívání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou 

schválená k pouţívání převáţně na veřejných komunikacích. 

Základ a sazba daně je jiţ rozdělena podle let a to jak minulých, tak i budoucích. Tedy 

v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011 je to 0 Kč/MWh za plyn, který je uveden v prvním 

případě a sazba 30,60 Kč/MWh za další dva případy plynů. Tyto dvě sazby se po následující 

léta jiţ nebudou měnit.  V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 je sazba daně plynu v prvním 

případě stanovena na 34,20 Kč/ MWh, od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 sazba naroste na 

64,40/MWh. Na další dva roky bude sazba ve výši 136,80Kč/MWh a od 1. 1. 2020 bude 

sazba daně činit 264,80 Kč/MWh. 

Osvobození od daně se týká  

 plynu určeného pouţití, k prodeji na výrobu tepla v domácnostech a v domovních 

kotelnách, na výrobu elektřiny, pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, 

pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodávaného domácnostem.  

 plynu, který je pouţitý jako pohonná hmota pro plavby na vodách na daňovém území, 

toto osvobození se však netýká plynu pouţitého jako pohonná hmot pro soukromá 

rekreační plavidla, plyn pouţitý v metalurgických procesech a k mineralogickým 
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postupům nebo k jinému účelu neţ pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i kdyţ 

po takovém pouţití vzniká technologické teplo. 

6.2.2. Daň z pevných paliv 

Čerpáno ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. [8] 

Plátcem daně z pevných paliv je dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva 

konečnému spotřebiteli, fyzická osoba, která pouţila pevná paliva osvobozená od daně, 

k jiným účelům neţ na které se osvobození od daně vztahuje nebo ta fyzická osoba, která 

pouţila nezdaněná paliva. 

Předmětem daně je černé uhlí, brikety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí. Dále 

pak hnědé uhlí, brikety z hnědého uhlí a aglomerované hnědé uhlí kromě černého jantaru. 

Koks a polokoks z černého, hnědého uhlí nebo rašeliny a retortové uhlí. Nakonec i ostatní 

uhlovodíky, které jsou určeny k pouţití, nabízeny k prodeji nebo vyuţívány k výrobě tepla.  

Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku, toto teplo se prokazuje 

výsledky měření prováděné v akreditované společnosti a nesmí být starší neţ 1 rok. 

Od daně jsou osvobozena: 

 paliva, která jsou pouţitá k výrobě elektřiny, pro kombinovanou výrobu elektřiny 

a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního 

předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno 

domácnostem, pokud jsou pouţitá jako pohonná hmota nebo palivo pro platby 

po vodách na daňovém území. Toto osvobození se netýká paliv pouţívaných pro 

soukromá rekreační pravidla.  

 paliva, která jsou pouţívána v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích, 

v metalurgických procesech, k mineralogickým postupům, k výrobě koksu nebo 

k jinému účelu neţ pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i kdyţ při takovém 

pouţití vzniká technologické teplo  

 pevná paliva, která jsou pouţita k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla 

pevná paliva vyrobena. 
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6.2.3. Daň z elektřiny 

Čerpáno ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. [8] 

Předmětem této daně je elektřina a jejím plátcem je dodavatel, který na daňovém území dodal 

elektřinu konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy a přenosové soustavy 

nebo fyzická a právnická osoba, která pouţila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, 

neţ na které se osvobození od daně vztahuje a osoba, která spotřebovala nezdaněnou 

elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně. 

Základní sazba daně je 28,30 Kč/MWh. 

Osvobození od daně se týká: 

 elektřiny, která je ekologicky šetrná nebo elektřiny vyrobené v dopravních 

prostředcích, pokud je tam i spotřebovávána,  

 elektřiny vyrobené ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního 

plynu, pevných paliv nebo spotřební daně.    

 elektřiny, která je určená k pouţití nebo pouţitá k technologickým účelům nezbytným 

k udrţení schopnosti vyrábět elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, 

k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla.  

 elektřiny, která je pouţitá ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, při 

provozování dráhy a dráţní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze ţelezniční, 

tramvajové a trolejbusové.  

 elektřiny pouţívaná při elektrolytických a mineralogických procesech 

a k mineralogickým pokusům. 

6.3. II. Etapa EDR 

Druhá etapa měla být původně připravena do roku 2010 a od tohoto roku měla začít fungovat, 

ale bohuţel zatím ţádným změnám v zákonu nedošlo. Jako hlavní cílem druhé etapy má být 

hlavně sníţení emisí vypouštěných do ovzduší. Ke změnám má dojít u daní zavedených 

v první etapě. Předmět a rozsah zdanění můţe být rozšířen na základě revize systémů 

poplatků a dalších nástrojů regulace v oblasti ţivotního prostředí a transformace těchto 

nástrojů na ekologické daně.  
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Od této etapy bude ekologická daňová reforma jedním z nástrojů k dosaţení národních 

emisních stropů pro znečišťující látky. Obzvláště velká pozornost bude věnována oblasti 

dopravy. [19] 

Při úpravě nebo zvyšování všech ekologických daní bude dbán důraz na jejich 

spravovatelnost finančními úřady a orgány, které je budou vybírat. Důleţité je také zachovat 

výnosovou neutralitu. Nově získané příjmy do státního rozpočtu budou stejně ke sníţení 

daňového zatíţení práce. [19] 

V rámci této etapy budou vyuţity relevantní výstupy z vědecky konkrétních a řádně 

oponovaných studií, týkající se: [19] 

- Kvantifikace externalit předmětu zdanění 

- Kvantifikace dopadů zdaněné 

Cílem těchto kvantifikací bude odůvodnění vyuţití diferencovaného zdanění statků a sluţeb 

na základě jejich dopadů na ţivotní prostředí, a také vyjádření variant zdanění v sociální 

a ekonomické oblasti s průměty do veřejných sektorů zejména na nárust sociálních výdajů 

v případě vynuceného útlumu některých sektorů a jejich regionální efekt, na zaměstnanost, 

na příjmy a výdaje územních samospráv a vlivy zdanění na konkurenceschopnost ekonomiky 

ČR. [19] 

6.4.  III. Etapa EDR 

Předpokládané období realizace bylo v letech 2014 – 2017, připravena měla být do konce 

roku 2012. Díky odkladu druhé etapy se však třetí etapa ztrácí v nedohlednu, jejím hlavním 

cílem má být vyhodnocení výsledků z předchozích etap a případné doopravení stávajících 

daní.   
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7. Dopady EDR v České Republice 

Jiţ při zavádění EDR bylo stanoveno, ţe přispěje k dosaţení cílů stanovených ve schválené 

státní energetické koncepci, v Národním programu na zmírnění dopadů změny klimatu 

v České republice, ve Státní politice ţivotního prostředí, v Národním Lisabonském programu 

z roku 2005, ve Strategii udrţitelného rozvoje a ve Strategii hospodářského růstu. 

Otázkou však je, jestli navrţená forma a míra zdanění jaká je zavedena v ČR dosahuje 

poţadovaného účelu. Zavedené ekologické daně jsou totiţ podobného charakteru, jako 

existující spotřební daň uvalená na výrobky, jako jsou např. benzin, pivo, víno, líh a tabák 

a z hlediska principů nejde v zásadě o nic nového 

EDR tak, jak je navrţena pro ČR vyvolává i dost komplikované technické problémy. 

Například měření mnoţství elektřiny, vyrobené a spotřebované pro vlastní spotřebu všech 

elektráren a tepláren na území ČR je procesem časově i organizačně velmi náročným. Další 

věcí, která je trnem v oku mnohých zástupců občanských sdruţení, je zdanění elektřiny, které 

nebere ohled na zdroj, coţ znamená, ţe zastaralá uhelná elektrárna, která vyprodukuje 

obrovské mnoţství škodlivých emisí, platí stejně jako její moderní protějšek, který však díky 

novým a modernějším technologiím vypouští jen zlomek těchto emisí. Hlavní smysl daně, coţ 

je přimět podniky, aby modernizovaly svá zařízení, se tak vytrácí. [20] 

Výnosová neutralita, které měla EDR dosáhnout, byla zpočátku zachována, a to díky tomu, 

ţe zavedení ekologických daní bylo součásti balíčku reformních opatření, která byla 

konstruována tak, aby došlo k celkovému sníţení daňové zátěţe i obyvatel. [15] 

Bohuţel ani principů ekologické daňové reformy nebylo dosaţeno. Českou republiku totiţ, 

stejně jako celý svět, zasáhla ekonomická recese. Výnos ekologických daní byl po prvním 

zkušebním roce, stanoven na 2,5 miliardy Kč, coţ není taková částka, která byla očekávána. 

V harmonogramu EDR, který byl připraven pro vládu, byla uvedena částka 4 miliardy Kč. 

V té době ale nikdo nemluvil o nákladech souvisejících se správou ekologických daní. 

V důsledku nízkých výnosů z EDR byl odloţen i záměr sníţení sociálního pojištění.  

Tento záměr je kritizován některými ekonomy, protoţe některé skupiny obyvatel, například 

důchodci by vůbec zvýhodněni nebyli a dopadly by na ně pouze nové daně.  

Ekologickými daněmi jsou také zasaţeni sociálně slabší skupiny lidí, které nemají moţnost 

investovat desetitisíce například do nového kotle. Pro kompenzaci tohoto nedostatku bude 
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nutné zavést nové sociální příspěvky, které mohou těmto skupinám pomoci nákup nového 

zařízení překonat. Coţ s sebou přinese nemalé finanční výdaje na tuto sociální podporu. [18] 

Bohuţel ani očekávaný přechod k topení biomasou v českých domácnostech se nekonal. 

Zdraţení uhlí přineslo hlavně to, ţe v řadě českých domácností se začalo topit tzv. domovním 

odpadem, který představují hlavně staré noviny a plastové lahve. Zdraţení také vedlo k tomu, 

ţe se začalo vyuţívat nekvalitních, ovšem nezdaněných paliv. [18] 

7.1. Program Zelená úsporám 

Vláda si rychle uvědomila, jaké problémy přineslo českým domácnostem a v důsledku jejich 

nakládání i ţivotnímu prostředí, zavedení ekologických daní. Proto zavedla program, který 

nazvala Zelená úsporám. Tento program nabízí dotace na zateplení domu, výměnu oken, 

nízkoemisní kotle nebo solárně-termické kolektory. Tento projekt byl zaveden v dubnu roku 

2009 a vychází ze směrnice č.5/2009 MŢP o poskytování finančních prostředků ze SFŢP, ale 

v srpnu musely být podmínky k získání dotací pozměněny, protoţe se je většině ţadatelů 

nepodařilo pro přísné podmínky dostat. [17] 

Pro domácnosti bylo tedy připraveno celkem 25 miliard korun v podobě dotací na částečné 

i komplexní zateplení, výstavbu pasivních domů, výměnu kotle za ekologičtější variantu a na 

další „zelené a úsporné‘‘ projekty. 

Tuto podporu mohou čerpat vlastníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické tak 

i právnické osoby, dokonce i obce a města. Podporu lze získat i na stavební práce provedené 

v minulosti, pokud byly dokončeny po dubnu 2009. 

Jednou z mála nevýhod a nepříjemných podmínek tohoto projektu je, ţe zařízení, na něţ 

dostal příjemce dotaci musí sám vyuţívat minimálně 15 let, coţ pro něj znamená, ţe po tuto 

dobu nemůţe nemovitost prodat. V případě nevyhnutelného prodeje by tak musel celou 

částku, kterou obdrţel v dotacích vrátit. 

Celý projekt má trvat aţ do 31. prosince 2012. 
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8. Závěr 

Hlavním myšlenkou ekologické daňové reformy je přesun ze zdanění lidské práce směrem ke 

zdanění produktů a sluţeb, jejichţ výroba a spotřeba negativně působí na ţivotní prostředí 

a v konečném důsledku i na lidské zdraví. Zavádět ekologické daně se dnes jiţ stává nutností 

a to nejen proto, ţe je to jeden z poţadavků Evropské Unie, ale hlavně právě kvůli ochraně 

ţivotního prostředí, které je jiţ v dnešní době hodně poškozeno.  

V České republice se první pokusy o zavedení ekologických daní, v druhé polovině 90. let, 

nezdařily a reforma byla mnohokrát odkládána. I přes sliby, které vláda dala Evropské Unii, 

nebyla schopna sestavit konečný návrh ekologické daňové reformy téměř 10 let, aţ v roce 

2007 byly konečně sestaveny návrhy ekologických daní a v témţe roce i odsouhlaseny 

a podepsány prezidentem. První návrhy, které procházely poslaneckou sněmovnou, byly 

neúspěšné především kvůli vysokým sazbám energií a znevýhodňovali by tak podnikatelskou 

sféru v České republice. Aţ po kompromisním sníţení ekologických daní mohl být návrh 

přijat. 

 Přes všechny tyto změny, není první etapa ekologické daňové reformy v ČR úspěšná. 

Důvodem je především to, ţe svět zasáhla ekonomická krize, která se projevila i u nás. 

Odrazilo se to hlavně na příjmech z EDR, které dosáhly pouze částky 2,5 miliard Kč namísto 

očekávaných 4 miliard Kč. Tento fakt přiměl politiky ke kroku, ve kterém museli zrušit 

sníţení daňového zatíţení práce, které je uváděno jako jeden z principů EDR.  

Pravdou je, ţe všechny negativní dopady, které s sebou EDR přinesla, byly očekávány a nelze 

je všechny přisuzovat právě ekonomické krizi. Studie pracovníků ČVUT v Praze, která 

vycházela z koncepce a harmonogramu EDR v ČR, uţ před jejím zavedením poukazovala na 

určitá úskalí a to jak pro dodavatele energií, tak i pro jejich odběratele, především pro sociálně 

slabší skupiny. V návrhu EDR nebylo ani uvedeno kolik vůbec bude stát administrativa 

a ostatní práce spojené se zavedením ekologických daní. Hnutí duha zase při vypracování své 

studie poznamenala, ţe EDR tak jak je zpracována naší vládou, nemá prakticky ţádné 

ekologické přínosy. Upozorňují na to, ţe důleţitější je sníţit vypuštění emisí do ovzduší 

a tedy je začít zdaňovat. Dále pak navrhují zdanění plastových obalů, daň z pesticidů, z těţby 

těţkých nerostných surovin a v neposlední řadě zavést daň z motorových vozidel. Všechny 

tyto daně by měly v konečném důsledku přispět k lepšímu chování spotřebitelů, a k jejich 

lepšímu nakládání s prostředky, které poškozují ţivotní prostředí a tím zlepšit jeho kvalitu. 
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Jako jednu z mála pozitivních věcí na první etapě EDR vidím kompenzaci zvýšení cen energií 

programem nazvaným zelená úsporám. I ten s sebou ovšem zpočátku přinesl mnoho 

problémů. Kdyţ byl v dubnu roku 2009 zaveden, byla média plna zpráv o výhodách tohoto 

programu. Spousta lidí, která se nechala zlákat, však narazila uţ při vyplňování formulářů 

a následné i u jejich podávání, kdy většina nesplňovala podmínky pro získání této dotace. 

Proto musely být ještě v témţe roce tyto podmínky pozměněny, aby byla tato dotace dostupná 

většině ţadatelů. Jediná věc, která se můţe spoustě lidí zdát nevýhodná a diskriminující, je, 

ţe po dobu 15 let po získání a uţití dotace nesmí být objekt, na který byla pouţita, prodán. 

Na začátku tohoto roku měla být zavedena jiţ druhá etapa ekologické daňové reformy. Dosud 

však nebyly ve vládě předloţeny ani návrhy nových úprav daní, takţe je druhá etapa odsunuta 

na neurčito. Vše je samozřejmě způsobeno stavem vlády a také nadcházejícími volbami, které 

nutí politiky investovat více úsilí a času do svých kampaní neţ do samotného zákonodárství.  

Na to, jak hodně bylo medializováno a oslavováno zavádění EDR její sláva rychle utichla 

a vše bylo zameteno tzv. pod koberec. Na zvýšené daně z pevných paliv, plynu a uhlí si uţ 

lidé zvykli, protoţe v dnešní době se uţ zdraţuje všechno a nepřipadá jim to podezřelé, ţe uţ 

se nic neděje.  

Můj vlastní názor na tuto daňovou reformu je, ţe kdyby ji vláda tolikrát neodkládala 

a nepřipravovala nakonec na poslední chvíli, mohla aspoň první etapa přinést spoustu výhod 

a pozitivně ovlivnit jak ţivotní prostředí, tak i ekonomiku. Také mohla více naslouchat 

a věnovat větší pozornost studiím, které byly na toto téma vypracovány a podle nich se také 

orientovat. Některé věci sice změněny byly, ale to jen v malé míře. Celý důsledek je tedy 

pouze to, ţe byla díky ekologickým daním, zdraţena pevná paliva, elektřina i plyn, coţ 

přimělo mnoho domácností, vyuţívat zdroje k ţivotnímu prostředí sice málo šetrné, ale za to 

více šetrné k jejich peněţence. Vytápění PET lahvemi, starými novinami a vším, co se najde 

v domácnosti a v kotlích dobře hoří, se stává stále větším trendem a tento jev je pozorovatelný 

hlavně v zimních měsících, kdy při projíţdění libovolnou vesnicí jde vidět z komínů stoupat 

hustý tmavý kouř, který rozhodně nesvědčí o ekologickém vytápění.  

Jasným závěrem je to, ţe by další etapy EDR v ČR měly být více propracované a měly by být 

více “zelené“. Snad nadcházející volby přinesou do vlády nový čerstvý vítr, který by mohl 

posunout ekologické daně tam, kde opravdu mají být a to k nástrojům ochrany ţivotního 

prostředí. 
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Vypracovávání této práce pro mne bylo poněkud sloţité, neboť podkladu a informací k této 

problematice je velmi málo a to hlavně těch aktuálních. Většina dat, co se v knihách a na 

internetu vyskytují, jsou z let 1998 – 2008, tedy z let, kdy se o ekologické daňové reformě 

začalo mluvit v souvislosti se vstupem do Evropské Unie. Nachází se zde tedy mnoho studií 

a analýz ekologické daňové reformy, které předcházely jejímu vzniku a které měly za úkol 

zjistit, jak úspěšná měla tato daňová reforma být. Ostatní publikace se zabývají především 

rozborem 1. etapy EDR. O dalších etapách se toho píše jen velmi málo, coţ je způsobeno 

hlavně tím, ţe nejsou ještě dostatečně připraveny a uţ vůbec ne zavedeny. 

Cizojazyčné literatury většinou uvádějí úspěchy a harmonogramy svých ekologických 

daňových reforem, jen málo z nich se zabývá koncepcí EDR jako takovou.  

Přes to všechno mi tato bakalářská práce přinesla spoustu nových poznatků, a to především 

z oblasti politiky, protoţe hlavně s politikou tato daňová reforma souvisí.  
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