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Anotace 

Tématem mé diplomové práce je analýza p řínosu ekologických daní a průzkum 

veřejného mínění v této oblasti. V p ředložené práci je zpracovaná problematika 

zavádění ekologických daní do daňového systému České republiky, jednotlivé 

etapy ekologické daňové reformy, očekávání fiskálního a skutečného přínosu 

v roce 2008 a jeho vyhodnocení.  

V další části práce se zabývám p římou a nepřímou daní a jejich dopadem na 

veřejné finance, a to konkrétně výběrem daně z příjmů právnických osob, a výší 

výběru této daně v jednotlivých letech p ři postupném snižování sazby daně. Dále 

daní z přidané hodnoty jako daní nep římou, která tvoří podstatnou část příjmů 

státního rozpočtu a jako daň nepřímá se velmi dobře vybírá.  

 

Klíčová slova:  ekologická daň, daň z přijmu, daň z přidané hodnoty, veřejné 

finance, ekologická daňová reforma, státní rozpočet 

 

Summary 

This diploma thesis topic is analysis of contributi on of green taxes and public 

research of this case. Thesis treats of problems of  introduction green taxes into tax 

system of Czech Republic, phases of green tax refor m, forecasting of fiscal and 

real contribution in 2008 and its report. 

Next part of thesis refers about direct and indirec t tax and their influence on public 

finance. It is focused on amount of earnings of leg al person income tax during a 

period of years in which were a gradual decrease of  tax rate. Next topic is value 

added tax as a indirect tax, which is a significant  part of state budget and as a 

indirect tax is easily drawable. 

 
 
Keywords:  green tax, income tax, value added tax, public fin ance, green tax 

reform, state budget 
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1 Úvod 
 

Téma ekologické daně a jejich dopad na ve řejné finance je v současné 

době středem pozornosti nejen daňových poplatníků, ale také politických stran. 

V době, kdy svět, Českou republiku nevyjímaje, čelí hospodářské a finanční krizi   

a řada zemí řeší vysoké deficity veřejných financí je toto téma velmi aktuální. 

Daně tvoří největší část příjmové části státního rozpočtu.   

Zhoršující se životní prostředí a jeho dopad na zdraví obyvatelstva  

vyžaduje dostatek finančních prostředků, a těch se bohužel v současné době 

nedostává. Mezi hlavní zdroje energií v České republice patří tzv. fosilní paliva 

(uhlí, plyn, ropa), z nichž významnou roli hraje hn ědé a černé uhlí. V roce 2008 

Česká republika zavedla do daňového systému tzv. ekologické daně. Tyto daně 

nepatří mezi výnosově dominantní v daňových mixech, ale mají omezit spot řebu 

některých energetických zdrojů. Rostoucí ceny a zvyšování sazeb t ěchto daní 

v řadě domácností povede ke spalování „všeho, co ho ří“.  

Ekologické daně nemají u nás svou minulost (i když ekologicky zam ěřené 

daně v našem daňovém systému máme už delší dobu, jenom takto nebyly  dříve 

nazývány, např. daň ze zemního plynu byla v p ředchozích letech v daňovém 

systému „pod hlavičkou“ spotřební daně z minerálních olejů). Daň z pevných paliv 

a daň z elektřiny jsou zcela nové a p ředstavují nejmladší daně.   

Ekologická daň je od prvopočátku kontraverzní téma, vyvolávající diskuse o 

účinnosti a o tom, jaké dopady bude mít na všechny vr stvy obyvatelstva a veřejné 

finance. 

Odsiřování, přísné ekologické normy a nabídka dotačních prostředků 

z veřejných rozpočtů pro zavedení plynofikace vedly v posledních dvacet i letech 

ke zlepšení kvality ovzduší. I tak nastávají situac e, kdy vyjít ven na „čerstvý 

vzduch“ znamená riziko. Zvláště v  zimních měsících. Hustá smogová přikrývka je 

především doménou velkých měst, ani venkov není ušet řen a jsou to právě kotle a 

topení v českých domácnostech, jež se na emisích drobných částic a prachu 

podílejí. Zastaralé a ekologicky méně šetrné technologie nesplňují moderní 

standardy.  Evropská unie p řišla s návrhem na zavedení ekologických daní, které  

mají postihnout výrobky a služby škodlivé zdraví a životnímu prostředí. Ovšem 

realita je někdy složitější. Rada EU přijala v roce 2003 směrnici o ekologických 



daních, českého spotřebitele se dotkla až v roce 2008. Nové ekologické d aně se 

vztahují na tři okruhy produktů: pevná paliva, plyn, elekt řina. Tyto daně neplatí  

domácnosti, ale dodavatel, který p říslušnou komoditu prodává.  Její zavedení 

zvedlo cenu uhlí i elekt řiny. Systém ekologických daní v ČR není konečný. Daňová 

reforma má tři etapy: první, kterou se zabývám v této diplomové práci, běží od 

roku 2008,  druhá část má probíhat v letech 2010 až 2013 a m ěla by se zaměřit na 

oblast zdanění dopravy, která dnes pat ří k největším znečišťovatelům životního 

prostředí a zavedení daní nových nap říklad z CO2 pro velké podniky. Konečná 

podoba i výše těchto daní závisí na politických  rozhodnutích a bud e se jistě 

odvíjet od výsledku letošních parlamentních voleb. Třetí fáze (2014 - 2017), 

prozatím konečná, nemá jasné obrysy.    

Cílem mé diplomové práce je analýza p řínosu ekologických daní, průzkum 

veřejného mínění v této oblasti, jednotlivé etapy da ňové reformy, očekávání 

fiskálního a skutečného přínosu v roce 2008 a jeho vyhodnocení. Ve řejné finance, 

státní rozpočet a výše salda státního rozpočtu jsou často skloňované pojmy, které 

trápí českou veřejnost. Od poloviny 90. let minulého století defici t státního 

rozpočtu narůstá a tempo tohoto růstu v posledních letech zrychlilo. V další části 

diplomové práce jsem nastínila p říjmy a výdaje státního rozpočtu a výši salda pro 

rok 2010. Zaměřila jsem se na p říjmovou část rozpočtu, a to na daň z přidané 

hodnoty, která je nepřímou daní a tvoří podstatnou část příjmů.  



 

2 Funkce daňové soustavy, charakteristika vybraných daní 
 

Moderní daně, jejichž prostřednictvím se vybírá značná část všeho, co 

se v ekonomice vyprodukuje, plní nebo mohou plnit c elou řadu funkcí. Těmi 

nejdůležitějšími jsou následující:     

 

 

Funkce da ňové soustavy 

fiskální alokační redistribuční stabilizační 

 

• Fiskální funkce, tj. schopnost naplnit ve řejný rozpočet, i když 

od daní požadujeme mnohem více, vždy musí být zacho ván význam 

fiskální funkce.  

• Alokační funkce daňové soustavy vyplývá z toho, že na 

některých specifických trzích efektivnost tržních mec hanismů selhává. 

Například očkování, kdy se užitek jedince násobí po čtem osob, které jsou 

proti onemocnění imunní. Daně mohou tento stav korigovat a vybírat se 

proto, aby umisťovaly prostředky tam, kde by se jich p ři tržní alokaci 

nedostávalo. 

• Redistribuční  funkce vychází z toho, že rozd ělení důchodů ve 

společnosti na základě tržních mechanismů může být neakceptovatelné. 

Daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech 

jednotlivých subjektů. Ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje 

státu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším. 

• Stabilizační funkce daní souvisí s hospodá řskou politikou 

státu, je její součástí. Díky této dani dochází ke zmírn ění cyklických výkyvů 

v ekonomice, využívá se k dosažení zam ěstnanosti, cenové stability apod. 

Daňový systém je tak schopen ovlivňovat agregátní 

národohospodářské ukazatele (např. agregátní poptávku, cenovou hladinu 

atd.) a ovlivňuje chování jednotlivých subjektů. Využití stabilizační funkce 

daní je odvislé od konkrétní ekonomické politiky st átu. 



2.1 Struktura daňové soustavy ČR  
 

V naší daňové soustavě můžeme členit daně do dvou skupin: 

 

Daňová soustava 

Nepřímé daně Přímé daně 

 

Nepřímé dan ě jsou platby, které jsou vázány na jednotlivé druhy  

výrobků nebo služeb. Nejsou tedy vázané na jednotlivé fyzi cké a právnické 

osoby vytvářející hodnoty. Poplatníkem nepřímých daní, (i když do státního 

rozpočtu odvádí někdo jiný) je konečný spotřebitel, který je platí v ceně 

výrobku a služeb. Vyhnout se placením t ěchto daní lze pouze tak, že daný 

výrobek nebo službu nekoupíme.   

Jedná se o tyto daně: 

• Univerzální daň – Daň z přidané hodnoty 

• Selektivní daň – Spotřební daň 

• Ekologická daň 

    Přímé dan ě jsou daně, které mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot 

a zisku fyzickými a právnickými osobami a da ňový poplatník je adresný. P římé 

daně mají následující strukturu: 

   

Tabulka 1: Struktura přímých daní       
Přímé dan ě 

Daně z příjmů Daně majetkové 
 

Daně z příjmů 
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob 

 
Daně majetkové 

Daň z nemovitosti Daň dědická, darovací,  
Daň z převodu nemovitosti 

Silniční daň 

 
Daň z pozemků Daň ze staveb 

 

   

 
       

 



2.2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob 
  

Daňový rezident je každá právnická osoba, která má na území České 

republiky sídlo nebo místo vedení. 

Daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost, to znamená, dani 

z příjmů právnických osob podléhají p říjmy na území České republiky, tak i p říjmy 

ze zahraničí. 

Daňový nerezident je právnická osoba se sídlem v zahra ničí, která má 

omezenou daňovou povinnost ,a  k dani z p říjmů právnických osob podléhají 

pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.  

 

2.3 Výběr daně z příjmů právnických osob v letech 1999-2008  
 
Tabulka 2: Výběr daně z příjmu právnických osob 
 

Rok 
Celkový 
nominální 

Nominální 
DPPO 

Míra 
inflace 

Sazba 
daně Podíl daní PO 

Výběr DPPO 
v cenách 

  
daňový výběr 
(mil.) (mil.) (%) (%) na celkové výši roku 1999 (mi l.) 

          vybraných daní   
          za daný rok(%)   

          
v běžných 
cenách   

1999 743 688   70 116   2,5% 35% 9,43% 70 116    
2000 779 400   75 792   4,0% 31% 9,72% 72 760    
2001 849 910   92 028   4,1% 31% 10,83% 84 574    
2002 901 411   105 716   0,6% 31% 11,73% 96 519    
2003 980 963   115 909   1,0% 31% 11,82% 104 666    
2004 1 060 460   119 809   2,8% 28% 11,30% 104 833    
2005 1 162 803   144 821   2,2% 26% 12,45% 123 532    
2006 1 223 393   141 773   1,7% 24% 11,59% 118 522    
2007 1 359 388   166 417   5,4% 24% 12,24% 130 138    
2008 1 450 503   187 621   3,5% 21% 12,93% 140 153    

 
Zdroj: http://www.ide-vse.cz/clanky/za-poslední-tri-roky-odvedli-podnikatele-na-danich-historicky-
nejvice-ackoliv-sazba-byla-nejnizsi.html 
 

Z tabulky vyplývá, že p ři vysokém daňovém zatížení, řada daňových 

poplatníků se snaží  najít  takový zp ůsob, aby se daňové povinnosti vyhnula, 

popřípadě zaplatila, co nejnižší daň.



2. 4 Ekonomický pohled na daně 

 

Některé ekonomické teorie tvrdí, že daně deformují trh, a způsobují 

v ekonomice ztráty. 

 
               Graf 1: Dokonalá konkurence 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88 

 

Na grafu je vidět rovnováhu na dokonale konkurenčním trhu bez daní. 

V této rovnováze se prodává množství Q 1 za cenu P1. Pokud se na takovém trhu 

zavede velice jednoduchá daň, kdy kupující při každém uskutečněném obchodu 

zaplatí fixní částku d, rovnováha na trhu se změní, jak je vidět na následujícím 

obrázku 

.  

                Graf 2: Da ň  

 

   
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88 



Cena pro zákazníka vzrostla o část daně na P2 (druhou část zaplatí 

ve výsledku výrobce, jehož výnos se sníží na P 3 ), zákazník je proto 

ochoten koupit jen menší množství zboží Q 2. Státu poskytuje daň výnos Q2 

x d , označený žlutě. 

O tento výnos se sníží p řebytky jak spotřebitele, tak  výrobce. 

Poměr, v jakém se o platbu dan ě podělí, závisí (na dokonale konkurenčním 

trhu) na elasticitě daného zboží.  Zboží s nízkou elasticitou poptávky  nese 

většinu nákladů spotřebitel. Patří sem kromě základních potravin např. 

alkohol, tabák, u kterého se jakékoli zvýšení dan ě typicky projeví přesně 

stejným  zvýšením ceny. U zboží s úplnou elasticito u poptávky nese celou 

daň prodávající, to se týká luxusního zboží, u kterého  se zvýšení daně do 

ceny nepromítne. 

 

 2.5 Daň z příjmů fyzických osob 
 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou všechny fyzické osoby a d ělíme 

je do dvou skupin, na daňové rezidenty a nerezidenty. 

Daňový rezident je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště, 

avšak  daňovým rezidentem je i osoba, která nemá bydlišt ě na území České 

republiky, ale v průběhu kalendářního roku zde pobývá alespoň 183 dní. 

      Daňový rezident podléhá dani z p říjmů fyzických osob svými celosvětovými     

příjmy a osoba, která není  daňovým rezidentem má omezenou daňovou 

povinnost a zdaňuje příjmy ze zdrojů na území České republiky. 

 

2.6 Předmět daně z příjmů fyzických osob 
 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: 

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ( § 6) ZDP 

b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výd ělečné činnosti ( § 7 ) ZDP  

c) příjmy z kapitálového majetku ( § 8 )  ZDP   

d) příjmy z pronájmu ( § 9 ) ZDP  

e) ostatní příjmy ( § 10 ) ZDP 

 



2.7 Stručná charakteristika jednotlivých druhů příjmů 
 
Tabulka 3 : Charakteristika jednotlivých druhů příjmů 
Příjmy ze závislé činnosti  
( § 6 ) 

a) Příjmy z pracovněprávního, služebního nebo 
členského poměru. 

b) Příjmy za práci členů družstev, společníků a 
jednatelů ve s.r.o..  

Příjmy z podnikání 
a jiné samostatné 
výdělečné činnosti  
( § 7 ) 

Příjmy z podnikání jsou p říjmy ze živností, ze 
zemědělské výroby, z lesního a vodního 
hospodářství, z jiného podnikání podle zvláštních 
předpisů (advokáti, auditoři, daňoví poradci, notáři). 
 
Poznámka: 
Proti těmto příjmům se započtou výdaje ve 
skutečně prokázané výši nebo paušální částkou. 

Příjmy z kapitálového 
majetku  
( § 8 ) 

a) podíly na zisku (dividendy) 
b) úroky z vkladů na běžných účtech 
c) přijaté úroky z půjček 

 
Poznámka: Příjmy nelze snížit o výdaje na jejich 
dosažení 
 

Příjmy z pronájmu 
( § 9 ) 

a) příjmy z pronájmu nemovitosti nebo bytů 
b) příjmy z pronájmu movitých věcí  

 
Poznámka: Proti těmto příjmům se pak započtou 
výdaje buď ve skutečné výši  nebo paušální 
částkou. 

Ostatní příjmy 
( § 10 ) 

a) příjmy z příležitostních činností, vč. příjmů 
z nepodnikatelské zemědělské výroby, příjmy 
z příležitostného  pronájmu movitých věcí 

Poznámka : pokud jejich úhrn nep řesáhne za 
zdaňovací období 20 000,- Kč potom jsou od daně 
osvobozeny.  

b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů, 
nebytového prostoru, movité věci, cenných 
papírů, s výjimkou těch, které jsou od daně 
osvobozeny    (viz § 4) ZDP. 

Poznámka: Příjmy se snižují o výdaje na dosažení 
příjmů pro každý jednotlivý druh p říjmu jen do výše 
daného druhu přijmu, tzn. nelze vykázat ztrátu. 

 
Zdroj: Daně, výklad a praktické p říklady, Štohl 

 

 

 



2.8 Základ daně a daňová ztráta 
 

ZÁKLAD DAN Ě se zjiš ťuje 

u poplatníků s daňovou evidencí u poplatníků s účetnictvím 

PŘÍJMY – VÝDAJE VÝNOSY - NÁKLADY 

 

Daňový poplatník může mít různé příjmy a všechny jsou zákonem o dani 

z příjmů rozděleny do pěti skupin. Rozdíl příjmů a výdajů v každé skupině tvoří 

dílčí základ daně. 

 

2.9  Daňová ztráta ( § 5 ) ZDP 
 

Daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po zdaňovacích období, za které se daňová ztráta 

vyměřuje. Ztráta může vzniknout pouze u p říjmů z podnikání  a p říjmů z pronájmu 

( tzn. nelze vykázat ztrátu z kapitálového majetku nebo z ostatních příjmů).  

 

2.10  Nezdanitelné části základu daně  
 

Fyzická osoba si může snížit základ daně o určité položky, které jsou označovány 

jako nezdanitelné části základu daně. 

a) dary pokud jsou poskytnuty v souladu s ustanoven ím §15/1 ZDP. 

b) odečet úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního 

úvěru použitých poplatníkem na financování bytových po třeb, přičemž 

úhrnná částka úroků nesmí přesáhnout  Kč 300 000,- za rok. 

c) odečet platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

Zaplacená částka příspěvku musí činit Kč 6 000,-, nejvýše pak lze ode číst 

Kč 12 000,- ročně.  

d) Zaplacenou částku pojistného na soukromé životní pojištění. Maximálně lze 

snížit základ daně o částku Kč 12 000,-ročně. 



e) Odečet částky zaplacených členských příspěvků členů odborové 

organizace, přičemž lze maximálně odečíst do výše 1,5 % zdanitelných 

příjmů (nejvýše však do výše Kč 3 000,- za zdaňovací období. 

 

 2.11 Položky odčitatelné od základu daně 
 

Poplatník si může, při splnění zákonných podmínek, uplatnit odčitatelné položky: 

• Ztrátu  - § 34 /1 ZDP 

• Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje 

 

2.12 Slevy na dani  
 

( § 35 ZDP) 

• Sleva na poplatníka a jeho manželku, na invaliditu  a studium 

• Sleva z titulu vyživovaného dítěte žijící s poplatníkem ve společné 

domácnosti 

• Slevy na zaměstnance se zdravotním postižením  

 

2.13 Sazby daně 
 

( § 16 ZDP) 

Daň z příjmů fyzických osob se vypočte ze základu daně (součet dílčích 

základů z jednotlivých příjmů podle § 6 až § 10 ZDP) sníženého o: 

• nezdanitelnou část základu daně ( § 15 ZDP ) 

• odčitatelné položky ( § 34 ZDP ) 

 

2.14 Příklad na výpočet povinnosti k dani z příjmů fyzických osob 
 

Podnikatelský subjekt  Jaroslav Štika dosáhl za zda ňovací období 2009 těchto 

zdanitelných příjmů: 



• Příjmy ze závislé činnosti Kč 300 000,- a podle potvrzení zam ěstnavatele  

bylo zaměstnanci sraženo na měsíčních zálohách na daň 24 000,- Kč. Úhrn 

pojistného, které zaměstnavatel  odvedl za zaměstnance  činí 102 000,- Kč  

• Příjmy z podnikání na základě živnostenského oprávnění dosáhly 

1 500 000 Kč a skutečné výdaje na dosažení a zajištění příjmů činily 

1 220 000 Kč. 

• Přijatý úrok na běžném podnikatelském účtu za rok 2009 činil 1 800,- Kč. 

• Příjmy z pronájmu činily 120 000,- Kč, dosažené výdaje byly 20 000,- K č, 

proto uplatňuje výdaje procentem z p říjmů ( 30% ). 

• Příjmy z prodeje osobního automobilu činily 140 000,- Kč, auto bylo až do 

konce roku 2008 zahrnuto v obchodním majetku (bylo zcela odepsáno) a 

k 1. 1. 2009 bylo z obchodního majetku vy řazeno. 

 

Poplatník uplatňuje následující odčitatelné položky: 

• Dar praktickému lékaři na zdravotnické účely ve výši 20 000,- Kč a na tuto 

částku byla podepsána darovací smlouva. 

• Zaplatil v zaměstnání na členských příspěvcích odborové organizaci 

1 200,- Kč. 

• Podle potvrzení banky zaplatil úroky z hypote čního úvěru na bytové účely 

ve výši 50 000,- Kč. 

• Podle potvrzení penzijního fondu zaplatil na penzi jní připojištění se státním 

příspěvkem 18 000,- Kč. 

• Zaplatil dle potvrzení od pojiš ťovny na své soukromé životní pojištění 

částku 6 000,- Kč. 

Podnikatel má ze zdaňovacího období 2008 neuplatněnou ztrátu ve výši 

45 000,- Kč a rozhodl se uplatnit ji v maximální možné výši. 

Ve společné domácnosti žije s manželkou a s dv ěma dětmi, na které 

uplatňuje daňové zvýhodnění. 

Manželka má příjmy z podnikání ve výši 420 000,- K č a neuplatňuje daňové 

zvýhodnění na děti. Slevu bude uplatňovat  pan Štika 

Na zálohách na daň z příjmů zaplatil pan Štika celkovou částku 42 000,- Kč. 



  

2.15 Řešený příklad  
 

Dílčí základy daně: 

§ 6                                     402 000 K č ( 300 000 + 102 000) 

§ 7                                     280 000 K č (1 500 000 – 1 220 000) 

§ 8                                         1 800 K č 

§ 9                                       84 000 K č (120 000 – 36 000) 

§ 10                                    140 000 K č 

Celkový základ dan ě        907 800 K č 

 

Nezdanitelné části a odčitatelné položky: 

Dary (max. do výše 10% ZD)                         20 000 Kč 

Úroky z hypotečního úvěru                             50 000 K č 

Příspěvky odborové organizaci                         1 2 00 Kč 

Penzijní připojištění                                         12 000 K č (18 000 – 6 000 ) 

Soukromé životní pojištění                                6 000 K č 

Ztráta minulých let                                           45 000 K č 

Celkem odpočty                                             134 200 Kč 

 

Základ daně snížený o odpočty                     773 600 K č 

Daňová povinnost před slevami                     116 040 K č (15% z 773 600) 

 

Slevy na dani: 

Poplatník                                                            24 840 K č 

Vyživované děti                                                  21 360 Kč 

Daňová povinnost po slevách                            69 840 Kč 

 

Zaplacené zálohy  

Ze závislé činnosti                                               24 000 Kč 

Ostatní zálohy                                                      42 000 K č 

 

Doplatek na dani z p říjmů fyzických osob              3 840  K č 



3 Ekologické daně v ČR 
 

Vstupem České republiky do EU začalo přibližování naší země různým 

evropským systémům včetně daňového. Jedním z požadavků na Ministerstvo 

financí byla i tzv. ekologická daňová reforma. 

Ekologické daně patří mezi tzv. nápravné daně. Daň má vyjadřovat náklady 

společnosti  na odstranění negativní externality, kterou je znečištění životního 

prostředí látkami škodlivými jak lidskému zdraví, tak bio topu planety. 

V lednu roku 2008 byly do da ňového systému České republiky zavedeny tři 

daně, které dostaly souhrnné pojmenování ekologické dan ě. Jednalo se o daň ze 

zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. První z nich již existovala 

v daňovém systému v předchozích letech pod hlavičkou spotřební daně 

z minerálních olejů, zbylé dvě byly zcela nové. Ekologické daně tím představují 

nejmladší daně v českém daňovém systému 

. 

3.1 Energetická směrnice 2003/96/ES 
 

Do centra intenzivní pozornosti se u nás dostalo ek ologické zdanění až po 

vstupu ČR  do Evropské unie. První tendence sjednotit ekolo gické chování na 

úrovni Evropské unie se začaly objevovat v 90. letech 20. století, kdy se uvaž ovalo 

o stanovení definitivní spotřební daně z paliv a elektrické energie. V roce 2003 

byla přijata směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů 

Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. U pohonných hmot 

pak stanovila výhledově sazby daně až k roku 2010. Jako st ěžejní důvod pro 

změnu tehdy platných pravidel byl ve sm ěrnici škodlivý dopad rozdílů ve zdanění 

energie mezi jednotlivými státy na řádné fungování vnitřního trhu. Obavy, že 

jednorázové přijetí pravidel by znamenalo pro mnohé členské státy citelný zásah 

do ekonomiky a primárně na ceny. Proto směrnice stanovila pro každý z 15 stát ů 

Unie individuální přechodná období. Tyto výjimky byly důležité, neboť vytvořily  

jednotlivým státům časový prostor pro postupné p řizpůsobení se cílovým sazbám 

a dalším požadavkům směrnice. 

V roce 2004 vstoupilo do Evropské unie dalších dese t států včetně České 

republiky. Obdobně jako u původní „patnáctky“ i v tomto p řípadě byly obavy, že 



okamžité zavedení minimálních sazeb daní způsobí novým členským státům 

vážné hospodářské a sociální problémy. Důvod vzniku těchto problémů byl 

spatřován zcela jinde. Jednalo se o hospodá řskou transformaci nových států, 

nízká sazba spotřebních daní, nízká úroveň důchodů a omezené schopnosti 

kompenzovat dodatečné daňové břemeno snížením ostatních daní. 

Česká republika obdržela individuální výjimku a mohl a do 1. 1. 2008 

uplatňovat u zemního plynu, pevných paliv a elekt řiny  úplné nebo částečné 

daňové osvobození. 

 

3.2 Ekologická daňová reforma 
 

Hlavním důvodem zavedení ekologických daní bylo p řesunout zdanění 

z faktoru práce směrem na zdanění spotřeby, tj. na zdanění výrobků a služeb, 

jejichž výroba nebo spotřeba má negativní dopad na životní prost ředí a lidské 

zdraví, a to v rámci výnosové neutrality. 

 

Ekologická daňová reforma si klade dva hlavní cíle: 

 

1. stimulovat ekonomické subjekty k takovému chován í, které 

povede ke snížení poškození životního prost ředí a jeho dopadů na zdraví 

obyvatelstva. 

2. snížením daňového zatížení práce tj. snížením p říspěvků na 

sociální pojistné, popř. daně z příjmů, vytvoří podmínky pro rozšíření 

zaměstnanosti. 

Záměry ekologické daňové reformy v České republice jsou rozvrženy do t ří 

etap, které zasahují až k horizontu roku 2017.   

3.2.1 První etapa  
 

Cílem první etapy (2008-2009) bylo zavedení ekologi ckých daní do 

daňového systému tak, aby byly splněny všechny požadavky energetické 

směrnice.  

                



              

                Tabulka 4: Očekávání fiskálního přínosu v roce 2008 
 

Produkt Částka v mld.Kč  
Pevná paliva 1,7 
Zemní plyn 1,5 

elektřina 1,1 
Celkem 4,3 

       

Zdroj dat: Spotřební a ekologické daně v ČR,  Svátková 

        

Největší cenový růst se předpokládal u paliv (zvýšení ceny o 9,1%), zemní 

plyn  (o 4,2 %) a u elekt řiny ( o 1%). Naopak pokles výnosu z pojistného na 

sociální  pojištění  ve výši 6,2 mld. K č. 

 

Tabulka 5: Skutečný výnos ekologických daní v roce 2008 
 
Produkt Očekávaný přínos v mld. Kč  Skutečný výnos v mld. Kč 
Pevná paliva 1,7  0,43 
Zemní plyn 1,5 1,002 
elektřina 1,1                   1,02 

 

Zdroj dat: Spotřební a ekologické daně v ČR,  Svátková 

 

Největší propad příjmů oproti plánovaným zaznamenala daň z pevných 

paliv a to zhruba čtyřikrát. Daň z elektřiny se ze všech t ří daní přiblížila svému 

plánu. 
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Zdroj dat: Spotřební a ekologické daně v ČR, Svátková 

 

3.2.2  Druhá etapa  
 

Ve druhé etapě (2010 až 2013) se p ředpokládá převedení některých 

v současnosti vybíraných enviromentálních poplatků na ekologické daně a 

zaměření větší pozornosti na oblast zdanění dopravy, která dnes pat ří k největším 

znečišťovatelům životního prostředí. Zároveň bude nezbytné vyhodnotit dopady ze 



zavedení ekologických daní. Dopady na ekonomiku a j ejí konkurenceschopnost, 

na jednotlivé regiony Čech a Moravy, na jednotlivé skupiny obyvatelstva, n a míru 

zaměstnanost, a na sociální výdaje v souvislosti s vynu ceným útlumem některých 

odvětví. Od reformy lze očekávat, že nejvíce zatíží energeticky náročná odvětví 

jako dopravu, chemický a těžební průmysl, průmysl stavebních hmot. Pozitivní 

účinky lze očekávat u odvětví s vysokým podílem nákladů na pracovní sílu, tj. 

zejména u stavebnictví, spotřebního průmyslu, služeb, pošt a telekomunikací 

 

3.2.3 Třetí etapa 
 

Třetí etapa (2014 až 2017) p ředpokládá další úpravy. Ty by měly být reakcí 

na vyhodnocení předchozích dvou etap a jednak by se v nich m ěly promítnout 

další změny energetické směrnice. Není vyloučeno další rozšíření zdanění na 

surovinové zdroje a výrobky včetně služeb, jejichž výroba nebo spot řeba má 

prokazatelný vliv na životní prost ředí a lidské zdraví (hnojiva, pesticidy, stavební 

suroviny a další).   



Tabulka 6: Porovnání spotřební a ekologické daně 
 
Kritéria srovnání Spot řební dan ě Ekologické dan ě 
1. Datum zavedení do daňového     
systému 

1.1.1993 1.1. 2008 

2.  Míra tradice velká zasahující až do po čátku 
existence daní 

malá, jde o nové daně v daňových 
systémech 

3. Harmonizace v rámci 
společenství 

ano ano 

4. Důvod zavedení omezit zdraví škodlivou spot řebu ochrana životního prostředí 
5. Cílové řešení omezení, popř vyloučení zdraví 

škodlivé spotřeby 
náhrada současných zdrojů 
energie novými, které nezatěžují 
životní prostředí 

6. Kompenzace růstu daňového 
zatížení vlivem zavedení daně do 
daňového systému 

ne ano 

7. Možnost vyhnutí se daní ukončení spotřeby přechod na alternativní zdroje  
energie 

8. Typ a druh daně nepřímé, selektivní spotřební 
daně 

nepřímé, selektivní spotřební 
daně 

9. Daňové určení • Státní  rozpočet 
• Státní fond 
dopravní infrastruktury 

státní rozpočet 

10. Existence    samostatného 
zákona pro každou jednotlivou 
daň 

ne ano 

11. Princip země spotřeby ano ano 
12. Princip země původu ano ne (jako samostatný princip) 
13. Správce daně orgány celní správy orgány celní správy 
14. Mechanismus výběru daně Daň vybírána při přechodu 

výrobku z režimu podmíněného 
osvobození od daně do volného 
daňového oběhu 

Daň je vybírána při přechodu 
výrobku z bezdaňového režimu ke 
konečnému spotřebiteli  

   
15. Základní okamžik vzniku 
daňové povinnosti 

Uvedením výrobku do volného 
daňového oběhu v tuzemsku 

Dodáním výrobku konečnému 
spotřebiteli v tuzemsku 

16. Osvobození od daně podmíněné a „trvalé“ „trvalé“ 
17. Zajištění daně ano ne 
18. Základ daně ano ne 
19. Sazby daně pevné a kombinované pevné 
20. Délka zdaňovacího období kalendářní měsíc kalendářní měsíc 
21. Lhůta pro podání daňového 
přiznání 

do 25. dne po skončení 
zdaňovacího období 

do 25. dne po skončení 
zdaňovacího období 

22. Splatnost daně 
(základní) 

Do 40. resp. 55 dnů po skončení 
zdaňovacího období 

Do 25. dne po skončení 
zdaňovacího období 

23. Dodatečné daňové přiznání ano ano 
24. Nárok na vrácení daně ano ne (s jednou výjimkou) 
25. Hlavní druhy dokladů • průvodní doklad 

• daňový doklad 
• doklad o prodeji 
• doklad o 
dopravě 
• doklad o 
osvobození 
• celní prohlášení 

• daňový dokad 
• doklad o prodeji 

26. Daňový zástupce ano ne 
27. Osobní spotřeba a limity ano ne 
28. Značení výrobku ano ne 
29. Volnost k tvorbě ceny výrobku 
při jeho prodeji konečnému 
spotřebiteli 

ano (vyjímka u cigaret) ano 

 

Zdroj: Spotřební a ekologické daně, Svátková 



3.3 Jednotlivé vytipované oblasti z kritérií 
 

Důvody zavedení  (4)1 spotřebních a ekologických daní se liší.U 

spotřebních daní jde o snahu omezit prost řednictvím ceny zdraví škodlivou 

spotřebu alkoholických nápojů a tabákových výrobků u ekologických daní je 

primárním důvodem ochrana životního prostředí, neboť produkce i samotná  

spotřeba paliv a energií je v posledních desetiletích ne jvětším 

znečišťovatelem životního prostředí.  

Zavedením selektivních daní do daňového systému se odvíjí i jejich cílové 

řešení  (5). U spotřebních daní jde o výrazné omezení spot řeby zdraví škodlivých 

výrobků u ekologických daní jde o najití ekologicky „ čisté“ náhrady za současné  

znečišťující zdroje energie. Jde o vytvo ření trvalého tlaku na snížení 

energetické náročnosti ekonomik a omezení škodlivých účinků výroby a spotřeby. 

Životnímu prostředí přátelské zdroje jsou pak „odměňovány“, zpravidla v podobě 

daňového osvobození.   

Zjistit da ňové ur čení (9) kterékoliv daně znamená ve své podstatě určit 

kam (do kterého článku veřejnoprávní soustavy) její výnos plyne. Výnos 

spotřebních daní je zdrojem úst ředního státního rozpočtu. Výjimkou je část výnosu 

daně z minerálních olejů, která je zdrojem Státního fondu dopravní infrastr uktury, 

čímž se dává do p římé spojitosti platba daně z pohonných hmot s obnovou 

pozemních komunikací. 

Výnos ekologických daní není výlučně provázán s akcemi související 

s ochranou životního prostředí. V roce 2008 byl plně příjmem státního rozpočtu. 

Tímto řešením se podtrhuje jejich výnosová neutralita z po hledu státního rozpočtu.  

Každá ekologická daň má svůj vlastní zákon (10).  Všechny tři daně jsou 

ovšem uvedeny pod stejným číslem ve Sbírce zákonů.2 Toto číslo však není jejich 

výlučným číselným označením, protože se o něj „dělí“ s dalšími, i co do tématiky 

velmi vzdálenými zákony resp. jejich novelami. 3  Pravděpodobně tento přístup 

bude shledán jako nevyhovující a v budoucnu dojde k  jeho změně. 

 

 

                                                 
1 Tato a následující číslice odkazují na pořadí kritéria v tabulce.  
2 Zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 až 47  
3 Příčinu lze hledat v tom, že tehdejší koaliční vláda představila nástroje stabilizace ekonomiky ve své  
   celistvosti  a zákon bylo potřeba schválit jako celek. 



3.4 Průzkum veřejného mínění k ekologické dani 
 

Z pohledu veřejného mínění k  EDR bylo osloveno 7 zájmových skupin 

(podnikatelé, zaměstnanecké svazy, svazy zaměstnanců, neziskové organizace, 

představitele státní správy a samosprávy a vzd ělávací a výzkumné instituce). 

Z 300 oslovených reagovalo 52 občanů.  

V rámci výzkumu bylo položeno celkem 8 otázek: 

 

1. Považujete EDR za p řínosnou? 

2. Je možné zajistit výnosovou neutralitu? 

3. Vyvolá EDR zvýšenou administrativní náročnost? 

4. Bude snížena konkurenceschopnost ekonomiky včetně  

zvýšení nezaměstnanosti? 

5. Bude EDR stimulovat modernizaci výrobní základny ? 

6. Je možné jiným způsobem stimulovat snížení energetické a 

surovinové náročnosti? 

7. Dojde ke zlepšení stavu životního prost ředí? 

8. Máte dostatek informací o EDR? 

 

Zastoupení jednotlivých zájmových skupin je co do a bsolutního počtu 

zúčastněných nevyvážené, jsou proto z respondentů vytvořeny dvě základní 

skupiny: Podnikatelé (resp. skupiny, které mají blí zko k  podnikání) a 

Nepodnikatelé (neziskové organizace, představitelé státní správy a 

samosprávy a vzdělávací a výzkumné instituce). 

Přičemž Nepodnikatelé mírně převažují (rozdíl 5 osob). Takto 

v grafickém vyjádření vypadají odpovědi. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Graf 5:Přínos EDR .  
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K otázce č.1:  

Jednoznačné „ano“ vyjádřila skupina Nepodnikatelů. Naopak skupina 

Podnikatelů není tak jednotná, nicméně názor „ne“ u této skupiny zvít ězil. Skupiny 

se v této otázce neshodly. 

K otázce č.2: 

Obě skupiny se přiklání k protichůdné variantě. Nepodnikatelé věří ve 

výnosovou neutralitu, zatímco Podnikatelé v ni nevěří. Rozložení názorů uvnitř  

skupin je zhruba shodné. 

 

Graf 6:  Výnosová neutralita 
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       K otázce č.3: 

Obě skupiny se shodly na očekávání zvýšení administrativy. Rozložení 

názorů uvnitř skupin je podobné. 

 

 

 

Graf 7: Zvýšení administrativy 
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Graf 8: Snížení konkurenceschopnosti 
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K otázce č.4: 

Nepodnikatelé neočekávají snížení konkurenceschopnosti, zatímco  

Podnikatelé ano. Rozložení názorů uvnitř skupin je diametrálně odlišné. 

Podnikatelé nejsou v této otázce tak jednotní . 



Otázka č. 5: 

Obě skupiny se shodly na tom, že o čekávají přínos reformy v podobě 

modernizace výrobní základny. Nicméně vyváženost uvnitř skupin je opět 

výrazně rozdílná. Nepodnikatelé se staví k této otázce jed noznačně, 

Podnikatelé jsou v tomto vyjád ření opatrnější 

 
         Graf 9: Stimulace modernizace 
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Otázka č.6: Opět shoda obou skupin. V tomto p řípadě je obdobná 

charakteristika postojů uvnitř skupin, i když u podnikatelů s nepatrně výraznějším 

rozdílem. 

 

 

Graf 10: Jak ovlivnit náročnost 
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Otázka č.7: 

Opět shoda názorů, Nepodnikatelé poněkud výrazněji věří v přínos reformy. 

Uvnitř skupiny podnikatelů je v této otázce větší vyváženost názorů. 



             Graf 11: Zlepší se ŽP      

0

5

10

15

20

25

30

Celkem NE ANO Nevím Ano/ne

Zlepší se ŽP

Podnikatelé

Nepodnikatelé

 
 
 

      Graf: 12 Informovanost o EDR 
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Otázka č.8: 

Skupiny se přiklánějí spíše k tomu, že mají dostatek informací. Uvnit ř 

skupin je názor přibližně stejně vyvážený. 

 

Obě vytvořené skupiny  se shodly více než na polovin ě otázek a to: 

 

• Zavedení EDR je spojeno se zvýšením administrativn í náročnosti. 

• EDR zlepší stav životního prost ředí. 

•  Není jedinou možností, jak stimulovat snížení ene rgetické a 

surovinové náročnosti. 

• EDR přispěje k modernizaci výrobní základny. 

Skupiny jsou „spíše“ –  či-li nedostatečně informovány o EDR. 



3.5 Daň z přidané hodnoty, mechanismus fungování 

DPH  

 

Většina současných daňových systémů se neobejde bez všeobecné daně 

ze spotřeby. Je to daň, jejímž předmětem jsou veškeré vytvořené statky, nebo 

alespoň vyrobené a realizované zboží. V sou časných daňových systémech se 

nejčastěji  (alespoň v Evropě) používá daň z přidané hodnoty, která je nejen 

povinnou, ale také, jak z hlediska p ředmětu tak i sazeb, harmonizovanou daní 

v Evropské unii. 

Základní myšlenka fungování daně z přidané hodnoty je jednoduchá. Daň 

je vybírána na každém stupni zpracování, avšak niko li z celého obratu, ale pouze 

z toho, co bylo k hodnotě statku na daném stupni p řidáno. Zdaňuje se tedy 

jen přidaná hodnota.  

Značným technickým problémem je zachycení toho, co nov ě vytvořenou 

hodnotu tvoří. Jistě jsou to náklady na pracovní sílu, zisková p řirážka, případně 

odpisy nebo náklady na po řízení dlouhodobého majetku. Jednoznačné vymezení 

nově vytvořené hodnoty je však na úrovni jednotlivého da ňového subjektu obtížné 

a velmi nákladné. Proto se zpravidla da ňová povinnost u daně z přidané hodnoty 

stanovuje nepřímo. Každý subjekt je povinen zdanit svou veškerou produkci, tj. 

v ekonomice lze nakupovat jen s daní. Každému subje ktu však umožníme, aby 

daň kterou odvede státu, mohl snížit o tu jenž sám zap latil v cenách nákupů pro 

svoji produkci.       

 

3.6 Obecné principy fungování DPH  
 

Příklad:  

Výrobce obuvi nakupuje  od  dodavatele  (plátce DPH ) materiál. Cena materiálu 

bez daně je 600 Kč, DPH činí 120 Kč. Výrobce obuvi si p řidává k hodnotě 

nakoupeného  materiálu  400 Kč (tj. svoje náklady na výrobu a zisk z výroby 

obuvi). Vyrobenou obuv potom prodává obchodníkovi, který hodlá realizovat 

„marži“ ve výši 500 Kč. Sazba daně je 20%. 

V uvedeném příkladu vycházím z toho, že všechny firmy jsou plátc i DPH.   



 

 

 

Tabulka 7: Postup zdaňování u jednotlivých subjektů 

 vstup Výstup rozdíl 

Článek řetězce cena bez 

daně 

daň cena bez 

daně 

daň Odvod FÚ 

Dodavatel materiálu - - 600 120 120 

Výrobce obuvi 600 120 1 000 200 80 

Obchodník 1 000 200 1 500 300 100 

Zdroj: Daně a praktické příklady, Štohl 

 

K výpočtu daňové povinnosti není znalost velikosti p řidané hodnoty nutná. 

Daňová povinnost je vypočtená rozdílem mezi dvěma daněmi, tj. od daně na 

výstupu je odečtena daň na vstupu.  Jedná se o tzv. nep římou rozdílovou metodu 

výpočtu daně. 

Ne každou daň na vstupu lze uplatnit jako nárok na odpo čet. K hlavním 

testovacím kritériím patří účel použití vstupu a daňový doklad. Je-li vstup plně 

použit pro ekonomickou činnost a zároveň mimo její rámec, lze uplatnit pouze 

poměrný nárok na odpočet. Nárok na odpočet zaniká při použití vstup výlučně pro 

plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpo čet na některých dalších 

případech. 

 

3.7 Osoby povinné k dani 
 

Fyzické nebo právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické 

činnosti. Osoba povinná k dani se stane plátcem dan ě, pokud překročí zákonem 

stanovený obrat. 

Osoby povinné k dani, které nep řekročí za 12 měsíců po sobě jdoucích 

obrat 1 mil. Kč jsou osvobozeny od uplatňování daně. Pro tyto osoby se v praxi 

vžilo označení „neplátci“. 

Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících služby, včetně zemědělské výroby a soustavné činnosti podle 



zvláštních právních předpisů. Např. činnost umělecká, literární, lékařů, právníků 

atd. 

3.8  Předmět daně z přidané hodnoty 

  

3.9 Druhy uskutečněných plnění z hlediska daně z přidané 

hodnoty 

 

..  

Zdanitelné plnění je takové, u kterého plátci daně vzniká povinnost přiznat a 

odvést daň na výstupu.  

předmět daně 

dodání zboží 
převod nemovitostí 

poskytování služeb dovoz zboží z třetích zemí mimo 
EU 

plnění 

zdanitelná osvobozená plnění mimo tuzemsko 

s nárokem na odpočet 

bez nároku na odpočet 



Osvobozená plnění mají místo plnění v tuzemsku, ale plátce není povinen 

z nich odvádět daň, tj. uplatnit daň na výstupu. Osvobozená plnění se zásadně liší 

podle toho, zda při jejich uskutečnění plátce má či nemá nárok na odpočet  

osvobozená plnění bez nároku na odpočet jsou uskutečňována zpravidla vůči 

tuzemským osobám, s nárokem na odpočet naopak vůči osobám v jiných zemích. 

3.10 Rozdělení „světa“ z hlediska uplatnění daně z přidané hodnoty 
 
Tabulka 8: Uskutečněné plnění z pohledu DPH 
 

daně 
území p ředmět zájmu osoba povinná odvést da ň  
      
tuzemsko = území osoba povinná k dani plátce dan ě 
České republiky 
      
Evropská unie = území osoba povinná k dani osoba registrovaná k dani 
Evropského společenství   v jiném členském státu 
  
"zbytek" světa - třetí země, 
které nejsou členy EU zahraniční osoba 

 

Zdroj: Daňový systém aneb učebnice daňového práva, Vančurová a kolektiv 

 

 3.11 Úprava daně z přidané hodnoty ze strany Evropské unie 
 

Evropská unie vymezuje zboží a služby, které mohou ( ale nemusí ) být 

předmětem snížené sazby daně z přidané hodnoty, a stanovuje minimální výši 

základní sazby DPH ( 15 % ) a minimální výši snížen é sazby DPH ( 5 % ). 

Samovym ěření dan ě z přidané hodnoty je novým prvkem, který si vynutil 

přeshraniční obchod v rámci Evropské unie. Dovozce zboží a sl užeb, který 

vyměřuje daň na výstupu, si sám vyměří daň na vstupu. Tu pak uplatní jako 

odpočet při vyúčtování s finančním úřadem. 

 Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovn ou 

či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí 

povinně stát subjekt, jehož obrat p řesáhne nejbližších 12 předcházejících po sobě 

jsoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Přihlášku k registraci musí 

podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž subjekt překročil stanovený limit a 



plátcem se stává prvního dne t řetího měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém překročil stanovený obrat. Pokud to neudělá, je mu finanční úřad ze 

zákona povinný udělit pokutu 10% ze všech p říjmů za období, v němž měl být 

plátcem daně a nebyl.  

 

3.12 Přehled hlavních změn v dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2010 
 

Daň z přidané hodnoty je daň harmonizovaná na úrovni EU. Východiskem 

pro národní úpravy daně je směrnice Rady  2006/112/ES. V České republice je 

tato daň upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty. Poslední 

dvě novely zákona s účinností  od 1. 1. 2010 se liší hlavním d ůvodem přijetí. 

V prvním případě4 šlo o naléhavou potřebu posílit příjmy státního rozpočtu na rok 

2010 (fiskální důvody ČR), ve druhém5 případě pak o začlenění pravidel tří 

směrnic do tuzemského zákona (harmonizační důvody).6 

Zvyšuje se základní a snížená sazba daně, základní sazba na 20% a 

snížená na 10%. V návaznosti na to se m ění koeficient pro výpočet DPH ze 

základu obsahujícího daň: pro sazbu 20 % je 0,1667, pro sazbu 10 % je 0,090 9. 

Očekávaný fiskální dopad cca 17 mld. K č.  

 

Tabulka 9: Historické sazby DPH 

historie české sazby DPH     
      
období: základní sazba snížená sazba 
1.1.1993 - 31.12. 1994 23% 5% 
1.1.1995 - 30.4. 2004 22% 5% 
1.5.2004 - 31.12. 2007 19% 5% 
1.1.2008 - 31.12. 2009 19% 9% 
1.1.2010 - : 20% 10% 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty 

 

                                                 
4 Novela zákonem č. 362/2009 Sb. 
5 Novela zákonem č.489/2009 Sb. 
6 Podle zákona o oceňování majetku 



4. Veřejné finance – rozpočtová soustava 
 

Veřejné rozpočty a ostatní mimorozpočtové peněžní fondy vytvářené, 

rozdělované a používané primárně na principu nenávratnosti, neekvivalence a 

nedobrovolnosti, tvoří rozpočtovou soustavu.  

Na rozpočtovou soustavu můžeme nahlížet z různých hledisek např. 

z finančního, institucionálního apod. Pod pojmem rozpočtová soustava se rozumí: 

 

• Soustava peněžních fondů, z nichž nejdůležitější jsou veřejné 

rozpočty, 

• Soustava rozpočtových vztahů uvnitř rozpočtové soustavy, 

• Soustava orgánů a institucí (státu, územní samosprávy, 

veřejnoprávní neziskové organizace a jejich rozpočty, které se zpravidla 

zahrnují do rozpočtové soustavy. Starají se o tvorbu, rozd ělování a užití 

veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů. Mezi těmito orgány má 

významné postavení ministerstvo financí. Je vrcholn ým orgánem 

rozpočtové soustavy. 

 

Do rozpočtové soustavy patří: 

 

• Soustava veřejných rozpočtů, tzv. státní rozpočet na ústřední vládní 

úrovni a decentralizované rozpočty na nižších vládních úrovních včetně 

územní samosprávy (např. rozpočty obcí, rozpočty krajů). 

• Soustava mimorozpočtových fondů, na centralizované i 

decentralizované vládní úrovni. 

• Rozpočty veřejnoprávních (vládních) neziskových organizací, 

veřejných podniků ve veřejném sektoru. 

 

4.1 Finanční vztahy ve veřejném rozpočtu 
 

Veřejný rozpočet se uvnitř rozpadá na běžnou  a kapitálovou  část 

rozpočtu. Rozdělení rozpočtu na běžnou a kapitálovou část je velmi důležité pro 



rozpočtové analýzy, pro plánování finančně náročných investic ve veřejném 

sektoru. Běžný rozpočet bilancuje běžné, většinou se opakující výdaje  z  nichž 

stále větší podíl představují výdaje mandatorní, na jejichž financování  je potřebné 

získat dostačující a v čase stabilní veřejné příjmy. Tvoří rozhodující část rozpočtu. 

Ve vyspělých zemích představuje 2/3 rozpočtu.  V ČR je tomu tak zhruba 

například na úrovni rozpočtů obcí, u státního rozpočtu běžný rozpočet tvoří 

v posledních letech více než 90% podíl. 

 

Běžný rozpo čet by měl být dlouhodobě ročně vyrovnaný resp. přebytkový. 

Deficit běžného rozpočtu by měl být výjimečný, například v důsledku 

neplánovaných objektivních příčin, např. vyšší běžné výdaje v důsledku 

financování následků povodní apod. Pokud tomu tak není, je nutné p řehodnotit 

hospodaření v běžné bilanci veřejného rozpočtu 

 

Kapitálový rozpo čet bilancuje běžně se neopakující, spíše jednorázové 

příjmy s běžně se neopakujícími jednorázovými výdaji. Kapitálovým i výdaji jsou 

financovány investice ve veřejném sektoru, připouští se možnost financování 

těchto investic z návratných zdrojů.    

Nenávratné příjmy a nenávratné výdaje kapitálového rozpočtu nemusí být 

vyrovnány. U kapitálového rozpočtu lze připustit deficit  při financování náročných 

veřejných investic. Financování veřejných investic z návratných zdrojů je časté  

v případě státu z příjmů z emise státních dluhopisů, v případě územní samosprávy 

zpravidla z  investičního úvěru. Splácení návratných zdrojů v budoucnu zatěžuje 

rozpočtové hospodaření. Jejich využívání je proto p ředmětem kritiky v praktické 

politice, zejména v posledních letech. Považuje se za nemorální zadlužovat se na 

úkor budoucích generací. Budoucí generace nemohou o vlivnit výběr veřejných 

investic. Nemusí mít z nich užitek a p řitom budou muset v budoucnu splácet dluh.  



 

4.2 Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem 
 

 Schéma 2: Účty veřejných rozpočtů 

P Běžný rozpočet V   P Kapitálový rozpočet V 
                  
                  
                  
        převod přebytku       
                  
                  
                  
                  
         úhrada         
    schodku     

 

Účty veřejných rozpočtů vedou banky, v p řípadě státního rozpočtu centrální 

banka (v ČR je to ČNB). Využívá se bezhotovostního placení. 

Veřejný rozpočet je důležitý finanční plán na rozpočtové období (plánuje 

tvorbu, rozdělení a užití veřejného rozpočtu). Nejdůležitějším je státní rozpočet. U 

státního rozpočtu nabývá podoby zákona. 

Veřejné rozpočty se sestavují (plánují na jedno rozpo čtové období, které je 

shodné pro celou rozpočtovou soustavu. Ve většině zemí se shoduje 

s kalendářním rokem (je tomu tak i v ČR). V některých zemích se však rozpočtové 

období neshoduje s kalendářním rokem, např. v USA začíná 1. 10. a  končí 30. 9. 

následujícího roku, v Japonsku začíná 1. 4. a  končí 30. 3. následujícího roku). 

Rozpočet na jedno rozpočtové období je základním finančním plánem.    

4.3 Rozpočtový proces 
 

Zahrnuje tyto etapy  

• sestavení návrhu příslušného veřejného rozpočtu (jako finančního 

plánu), 

• projednání a schválení rozpočtu, 

• plnění rozpočtu, tzn. hospodaření podle schváleného rozpočtu 

během rozpočtového období, 

• případně schvalování úprav rozpočtu během rozpočtového období,  



• kontrola plnění rozpočtu, ať již průběžná nebo následná po skončení 

rozpočtového období. 

 

Práce spojené se sestavováním návrhu ve řejného rozpočtu začínají 

zpravidla půl roku i dříve před začátkem nového rozpočtového období. Sestavení 

návrhu rozpočtu je nejsložitější etapa rozpočtového procesu. Návrh státního 

rozpočtu připravuje ve většině zemí ministerstvo financí. Vychází z požadavk ů 

ústředních orgánů a institucí a požadavků územní samosprávy na transfery. Návrh 

veřejného rozpočtu je projednáván a schvalován ve volených orgánech  na 

příslušné vládní úrovni. Schvalován je v zákonodárném  sboru. Při schvalování 

návrhu rozpočtu se věnuje zvláštní pozornost objemu a struktu ře příjmů a výdajů. 

Schvalování rozpočtu může být i dlouhodobou záležitostí zejména v p řípadě 

vrácení návrhu rozpočtu k přepracování. Pokud se nepodaří schválit návrh 

rozpočet do začátku rozpočtového období, pak se až do schválení návrhu 

rozpočtu hospodaří podle tzv. rozpočtového provizoria. 

4.4 Státní rozpočet 
 

Státní rozpočet jako ústřední rozpočet je nejvýznamnějším veřejným 

rozpočtem, protože soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy a podílí 

se tak nejvíce na nenávratném p řerozdělování významné části hrubého domácího 

produktu přes rozpočtovou soustavu, a to prost řednictvím daní.    

Státní rozpočet je: 

• centralizovaný peněžní fond, je nejdůležitějším fondem v rozpočtové 

soustavě, soustřeďuje rozhodující část finančních prostředků rozpočtové 

soustavy, do jeho příjmů plyne rozhodující část daňových výnosů, 

• u státního rozpočtu je důležité jeho rozpočtové saldo, tzn. do jaké 

míry kryjí příjmy výdaje. Vzhledem k objemu státního rozpo čtu je 

významná výše jeho deficitu, způsob jeho krytí a dopad deficitu do r ůstu 

státního dluhu (a tím i ve řejného dluhu). Negativním příkladem je růst 

deficitu SR a státního dluhu v ČR v posledních letech.  

• státní rozpočet by měl být závazným finančním plánem, neboť 

nabývá formy rozpočtového zákona, 

 



• . za plnění státního rozpočtu odpovídá ministerstvo financí, které 

musí podávat průběžnou zprávu o jeho plnění i poslancům zákonodárného 

sboru, 

• po skončení rozpočtového období se u SR sestavuje závěrečná 

bilance skutečného plnění státního rozpočtu, v ČR tzv. státní závěrečný 

účet. 

 

4.5 Výdaje státního rozpočtu 
 

Objem a struktura výdajů státního rozpočtu ve většině zemí, včetně ČR, 

výdaje i jednotlivé druhy výdajů absolutně i relativně rostou. V řadě zemí 

rostou rychlejším tempem, než roste hrubý domácí pr odukt. Ve většině 

vyspělých zemí klesá podíl alokačních výdajů na celkových výdajích, tzn. 

výdajů na vládní nákupy zboží a služeb, nebo ť dochází stále více  

k decentralizaci financování alokačních potřeb na nižší vládní  úrovně a 

územní samosprávu. Současně růst transferových plateb, zejména sociálních 

transferů, omezuje růst alokačních výdajů, snižuje prostor pro jejich využívání 

ke stabilizaci ekonomiky. 

Roste podíl nedistribučních výdajů, zejména mandatorních 

transferových plateb obyvatelstvu. To je výsledkem vyššího tempa růstu 

sociálních výdajů, zejména v zemích, které budovaly stát blahobytu, resp. 

v posledních desetiletích v modofikované méně náročné podobě v rámci 

sociálně tržního státu. 

Ze státního rozpočtu se vydávají  prost ředky : 

• na vládní nákupy, tzn. na nákupy zboží a služeb pr o zajištění potřeb 

organizací ve veřejném sektoru a mají charakter alokačních výdajů, 

• na financování běžných potřeb (provozních – neinvestičních) i 

kapitálových potřeb (investičních) veřejnoprávních neziskových 

organizací,  

• peněžní transfery pro obyvatelstvo, 

• poskytování dotací na výrobu v zem ědělství, 

• poskytování dotací na krytí ztráty státních podnik ů, 



• dotace na zamezení vlivu a řešení dopadů negativních externalit, 

zejména s dopadem na ekologii, 

• poskytování dotací do rozpočtu nižších vládních úrovní, rozpočtů 

územní samosprávy. 

 

Veřejné výdaje jsou nástrojem ovlivňování : 

• rozsahu veřejného sektoru, 

• proporcí mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem, 

• agregátní poptávky 

• ekonomického chování různých subjektů. 

 

Veřejné výdaje podstatným vlivem ovlivňují agregátní poptávku, je 

důležité analyzovat strukturu veřejných výdajů a určit, do jaké míry ovlivňují 

agregátní poptávku vládní výdaje (zejména úst řední vlády) a do jaké míry 

peněžní transfery. 

 

Vyjdeme-li  ze základní makroekonomické rovnice 

 

Y= C + I + G +NX 

 

tak vládní výdaje (G) ovlivňují agregátní poptávku bezprostředně 

v celém objemu, peněžní transfery obyvatelstvu ovlivňují agregátní poptávku 

zprostředkovaně prostřednictvím soukromé spotřeby (C) a soukromých investic 

( I ), neboť rozšiřují  (posunují) rozpočtové omezení soukromých subjektů, 

např. obyvatelstva, případně i firem. Poněvadž část těchto transferů 

obyvatelstvo může ušetřit, zpravidla neovlivňují agregátní poptávku v celém 

objemu. Jejich stabilizační účinek snižuje míra úspor.   

 

Veřejné výdaje (VV) = vládní výdaje (G) + transfery (T r), kde vládní 

výdaje se skládají z výdajů na spotřebu (CG) a na investice ( I G) 

 

tzn. G = CG +IG 

 



4.6 Funkce veřejných příjmů 
  

Veřejné příjmy se významně podílejí na přerozdělování hrubého 

domácího produktu, a to nenávratným způsobem (na rozdíl např. od 

návratného přerozdělování formou úvěru). Veřejné příjmy jsou zdrojem krytí 

veřejných výdajů. Rozhodující objem veřejných příjmů tvoří daně. Dlouhodobě i 

v rámci hospodářského cyklu by měl být cílem rozpočtové politiky vyrovnaný 

rozpočet. Veřejné příjmy jsou v tomto pojetí rozpočtovým omezením. 

Hlavní funkcí veřejných příjmů je zabezpečit potřebné množství 

finančních prostředků na financování výdajů, alokovat je zejména na zajištění 

veřejných statků, je to tzv, fiskální funkce ve řejných příjmů. 

Z časového hlediska je důležité členění příjmů na: 

• běžné příjmy  

• kapitálové příjmy  

 

Běžné příjmy se každoročně opakují, i když v nestejné výši. Jsou svým 

charakterem určeny k financování každoročně se opakujících výdajů.   

Kapitálové příjmy veřejných rozpočtů se každoročně neopakují, jsou spíše 

jednorázové a nedaňového charakteru.  

Jsou to: 

• nenávratné příjmy, například příjmy z prodeje státního a obecního 

nemovitého majetku, účelově určené dary na financování investic atd. 

• návratné veřejné příjmy při čerpání střednědobého a dlouhodobého 

investičního úvěru nebo příjmů z emise střednědobých a dlouhodobých 

cenných papírů na financování investic. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 Veřejné příjmy 
 

Schéma 3: Návratné a nenávratné p říjmy státního rozpočtu 
  
Nenávratné  Vlastní  daňové    
           
        sv ěřené daně    
            
        sdílené dan ě  
            
        místní dan ě běžné 
            
        správní poplatky  
            
            
           
      neda ňové    
            

        z majetku  b ěžné 

            

        z podnikání kapitál. 
            

        
úroky, 
dividendy     

   dotace        
        uživatelské poplatky   
            
          b ěžné 
        z mimorozp. Fond ů   
          
          
          
          
          
    účelové     
          
    neúčelové     
         
         
         
         
Návratné úvěr, půjčky      

 

Zdroj: Veřejné finance, úvod do problematiky, Penková 



4.8 Deficit státního rozpočtu 
 

Do celkového deficitu státního rozpočtu je podle metodiky Mezinárodního 

měnového fondu (MMF) zahrnován tzv. 

 

primární deficit  + úroky z ve řejného dluhu. 

Celkový deficit  = - (hotovostní p říjmy – hotovostní výdaje – úroky 

z veřejného dluhu). 

Primární deficit (PD) je výsledkem hospoda ření v daném rozpočtovém 

období. 

PD = - ((Příjmy – ( Výdaje – úrok z ve řejného rozpo čtu)) 

íDeficit státního rozpočtu je možné financovat: 

• dluhovým financováním, 

• peněžním (emisním ) financováním , 

• ze státních aktiv. Častým problémem je jejich ohodnocení 

 

                                       Tabulka 10: Saldo státního rozpo čtu ČR (v mld. Kč ) 
 

Rok mld. Kč 
1989 -1,3 
1990 0,2 
1991 -13,6 
1992 -1,7 
1993 1,1 
1994 10,4 
1995 7,2 
1996 -1,6 
1997 -15,7 
1998 -29,3 
1999 -29,6 
2000 -46,1 
2001 -67,7 
2002 -45,7 
2003 -109 

 

                           Zdroj: Ve řejné finance, úvod do problematiky,  Penková 

 

 

 



V 90. letech 20. století se i hospoda ření státu v ČR potýkalo s problémem 

deficitnosti státního rozpočtu. Přesto, že v zákonech o státním rozpo čtu byl  

v některých letech státní rozpočet schvalován jako vyrovnaný. Od poloviny 90. let 

deficit státního rozpočtu narůstá a tempo tohoto nárůstu se zrychlilo zejména 

v posledních letech, což je z hlediska úsp ěšnosti stabilizační fiskální politiky státu 

alarmující. V České republice se hospodaření ve veřejných financích dostalo do 

období chronické deficitnosti, jak u státního rozpo čtu, tak u rozpočtů obcí. 

Prohlubování deficitu je výsledkem rozevírání nůžek mezi příjmy a výdaji. 

Členění veřejného dluhu:  

• oficiální, tzn. oficiálně vykazovaný,  

• skrytý, což je potenciální dluh, který p ředstavují záruky státu, 

případně územní samosprávy, za dluhy jiných subjekt ů. V případě, že 

dlužníci nesplatí své dluhy, p řecházejí tyto závazky na stát, resp. na 

územní samosprávu.    

4.9 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního  rozpočtu  na rok 2010 
 

Tabulka 11: Financování schodku státního rozpočtu 
 
Ukazatel v tisících K č 

    

Příjmy státního rozpočtu celkem 1 022 219 350  

    

Výdaje státního rozpočtu 1 184 919 350  

    

z toho finanční vztahy k rozpočtům   

krajů 1 176 186  

obcí v úhrnech po jednotlivých krajích 10 793 749  

finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy 1 129 803  

    

Schodek -162 700 000  

Financování :   

Zvýšení stavu státních dluhopisů 153 232 954  

Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 12 671 411  

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv -3 204 365  
 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/487_2009_P1_pdf.pdf                                                              

 



 

5. Koncepce Ministerstva životního prostředí k EDR 
 

Koncepce ekologické daňové reformy v České republice začala vznikat již 

v roce 2002. O t ři roky později, tedy v roce 2005 vydalo Ministerstvo životního 

prostředí koncepci ekologické daňové reformy. 

MŽP se v koncepci zavazuje nezvýšit celkovou da ňovou zátěž uplatněním 

tzv. zásady daňové neutrality, vedle zvýšení ekologických daní sní žit sazby 

příspěvků na sociální zabezpečení  nebo zvýšit nezdanitelný základ dan ě z příjmů 

fyzických osob tak, aby konečná suma vybraných daní zůstala nezměněná. 

5.1 Studie ČVUT a VŠE k ekologické dani 
 

Principem reformy je zdanění elektrické energie vyráběné v jaderných a 

uhelných elektrárnách, zdanění vybraných surovin použitých pro výrobu tepla a 

zdanění motorových vozidel. Přitom se nerozlišuje, jak vyspělou technologií je 

elektřina či teplo vyráběno, výše zdanění se odvíjí od použité suroviny. V podstat ě 

jsou potrestáni ti, kteří používají nové a ekologicky šetrné technologie, b ohužel 

mají smůlu, že používají uhlí. Reforma tak nemotivuje ke zm ěně a modernizaci 

používaných technologií. 

„Ministerstvo životního prostředí navrhuje 1,5 až t řikrát vyšší sazby, než 

požaduje Evropská unie, za kritický se považuje nav rhovaný růst do roku 2015.“ 

Navrhované zdanění je vyšší než v okolních zemích.  

Reforma povede ke zvyšování cen tepla a elekt řiny a k růstu 

přerozdělování v rámci státního rozpočtu a dopadu na nízkop říjmové skupiny 

obyvatel.  

Z makroekonomického hlediska by došlo k znevýhodn ění domácích firem 

dalšími daněmi a negativně by se reforma promítla do bilance zahrani čního 

obchodu.   

Poptávkově orientovaná ekologická daňová reforma, která spoléhá na 

zdražování energií, spíše zvolit nabídkovou strateg ii. Nabídková strategie by měla 

podpořit moderní zdroje energie, podporovat společnou výrobu tepla a elekt řiny 



(tzv. kogeneraci) a současně by neměla firmy a domácnosti zatěžovat minimálním 

zdaněním. Subjekty, které prokazatelně snižují emise by daň neplatily. 

 

5.2 Dopad na jednotlivé sociální skupiny 
 

Navržená ekologická  daňová reforma se nejvíce dotkne skupiny d ůchodců, 

kteří sice ponesou její náklady, ale nedotknou se jich výhody ve formě snížení 

zdanění práce. Sociálně slabší skupiny nebudou schopny provádět substituci ve 

spotřebě, případně realizaci energetických úsporných opat ření.  

 
Graf 13: Dopad EDR na výdaje domácností 

 

 
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?i=3338&t=2 



Další výtka k ekologické reformě daní patří, chybějící motivace daňových 

subjektů k používání ekologicky šetrnějšího technologického vybavení a vysoké 

administrativní náklady. Vysoké sazby a růst ekologických daní v řadě domácností 

povedou ke spalování „všeho, co ho ří“. Výsledkem bude růst koncentrací 

emisí z nízkoemitujících zdrojů a zhoršení místních podmínek životního prost ředí.  

Trh s elektřinou je liberalizován a ceny zásadním zp ůsobem ovlivňuje 

nabídka a poptávka. Stávajícím výrobcům nehrozí konkurence, která by budovala 

levnější zdroje, tzn. že ceny rostou nejen díky zvýšené poptávce, ale i malé 

konkurenci výrobců.  Země je v krizi, řada lidí přišla o práci a domnívat se, že 

domácnosti přejdou na ekologicky šetrnější vytápění je asi nereálné.  Jako 

východisko zachování kvality ovzduší vidím nezatěžovat energetické zdroje 

dalšími daněmi. 

5.3 Registrace plátců energetické daně 
 

V České republice se do konce poloviny roku 2008 zareg istrovalo za plátce 

některé energetické daně či kombinace více energetických daní celkem 766 fire m. 

Z toho 66 osob fyzických a 700 osob právnických . N a všech celních úřadech 

s výjimkou Celního úřadu Praha Ruzyně – letiště je nyní zaregistrován, alespoň 

jeden plátce ekologických daní. Strukturu plátců regionálně rozmístěných, ukazuje 

následující graf.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
             Graf 14: Geografické rozložení plátc ů 
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Zdroj http://kvf.vse.cz/storage/1239811520_sb_vitek,pavel.pdf 

 

Tabulka 12: Procentuální rozdělení plátců podle krajů 
 

Kraj Absolutní četnost Relativní četnost 
Ústecký 64 8,4 % 
Středočeský 73 9,5 % 
Praha 126 16,5 % 
Liberecký 55 7,2 % 
Karlovarský 27 3,5 % 
Pardubický 18 2,3 % 
Plzeňský 30 3,9 % 
Královehradecký 31 4,0 % 
Jihočeský 40 5,2 % 
Jihomoravský 79 10,3 % 
Moravskoslezský 109 14,2 % 
Olomoucký 51 6,7 % 
Vysočina 29 3,8 % 
Zlínský 34 4,5 % 

 

Zdroj: http://kvf.vse.cz/storage/1239811520_sb_vitek,pavel.pdf 

 

Četnost jednotlivých daní a jejich plátců v celkovém souboru subjektů 

ukazuje tabulka  u 766 plátců. 



6 Závěr 
  

Ekologické daně jsou velmi využívaným ekonomickým nástrojem ochran y 

životního prostředí. V České republice i v ostatních zemích EU mají za cíl 

prostřednictvím zvýšení ceny omezit výrobu nežádoucích  s tatků a jejich  spot řebu  

nahradit statky šetrnějšími k životnímu prostředí. Ekologické daně byly 

implementovány do daňového systému v rámci tzv. ekologických da ňových 

reforem. Myšlenkou je fiskální neutralita, kdy doch ází ke snižování daňového 

zatížení práce, které není považováno za efektivní.  Pozitivní či negativní vliv 

ekologických daní na nezaměstnanost v současné době není jednoznačný, jelikož 

jsme v hospodářské a finanční krizi a řada podniků zanikla v důsledku krize.  

Podle statistických údajů Česká republika vykazuje 10% nezaměstnanost. 

V dalších letech můžeme očekávat růst cen energetických zdrojů, 

především elektrické energie. Trh s elekt řinou je liberalizován a ceny zásadním 

způsobem určuje nabídka a poptávka, a to nejen v České republice, ale i v celé 

Evropě. Poptávka v současné době i v letech budoucích bude pravd ěpodobně 

převyšovat nabídku, neboť stávajícím výrobcům energií nehrozí konkurence, která 

by budovala levnější zdroje. Další zvyšování cen bude ovlivn ěno právě 

ekologickými daněmi, takže náklady domácností a podniků se budou zvyšovat. 

Při zjišťování a analýze přínosu ekologických daní jsem zjistila, že v České 

republice se zavedení ekologických daní minulo ú činkem. Sice se podařilo řadu 

lidí odradit od topení uhlím či elektřinou, ale očekávaný přechod k biomase a 

tepelným čerpadlům se nekonal. Se zdražením uhlí řada domácností přešla k  

„osvědčené“ praxi spalování domovního odpadu, plastových l ahví a nekvalitních 

(ovšem nedaňových) paliv. 

Chybí motivace daňových subjektů k používání ekologicky šetrnějšího 

technologického vybavení, ale především, vše se odvíjí od finanční stránky 

jednotlivých domácností. Domácnosti s vyššími p říjmy využívají finanční 

prostředky nabízené z veřejných rozpočtů na solární systémy. Nejvíce se 

ekologické daně dotkly skupiny důchodců, kteří ponesou její náklady, ale 

nedotknou se jich výhody ve formě snížení zdanění práce.   

 Očekávaný fiskální přínos z ekologických daní v roce 2008 se nekonal. 

Předpokládaný přínos u pevných paliv byl 1,7 mld. K č a skutečný výnos byl  0,43 



mld. Kč. Propad příjmů oproti plánovaným je zhruba čtyřikrát. U zemního plynu se 

očekával přínos 1,5 mld. Kč a skutečný výnos byl 1,002 mld. Kč i zde byl nižší 

výběr. Daň z elektřiny očekávaný přínos 1,1 mld. Kč a skutečný výnos 1,02 mld. 

Kč tato daň se nejvíce přiblížila svému plánu. 

Snaha radikálně zlepšit životní prostředí pomocí tzv. obnovitelných zdrojů 

(kdy máme 90% energie z uhlí nebo jádra ) je iluzor ní. 

Celosvětová ekonomika prochází hospodářskou a finanční krizí, což se 

dotklo i ekonomiky české. Vysoký deficit České republiky, ale především  tempo,  

kterým se stát zadlužuje, nás žene do dluhové pasti .  Výběr daně u právnických 

osob v letech (1999 – 2008), kdy v  jednotlivých le tech daně z příjmů klesaly, byl 

příjem těchto daní každým rokem vyšší, z čehož vyplývá, že zvyšovat daně nemá 

až tak pozitivní dopad na ve řejné finance.  Zvýšit daně je velmi jednoduché řešení, 

ale opatření pro snížení tempa zadlužování se musí dotknout jak příjmů tak i 

výdajů státního rozpočtu. 
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