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ANOTACE  

 Ekologická daňová reforma je již několik let předmětem diskusí odborníků nejen 

Ministerstva životního prostředí. Předkládaná diplomová práce popisuje smysl zavedení 

ekologických daní v souladu s požadavky Evropské unie. Hledá vhodný způsob 

kvantifikace externích nákladů se zaměřením na povrchovou těžbu uhlí, resp. na různé 

způsoby oceňování externalit z výroby elektrické energie.  

 

Klí čová slova: Externality, Ekologická daňová reforma, Internalizace externalit, Metody 

oceňování externalit 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

Ecological tax reform is already several years discussed by experts not only of the 

Ministry of the environment. Submitted thesis describes procedures of implementation of 

ecotaxes, in accordance with the requirements of the European Union. And it is looking for 

a good way to quantify the external costs, focusing on surface mining and different ways of 

its valuation from electricity generation.    

 

Keywords: Externalities, Ecological tax reform, Internalisation of externalities, 

Valuation methods of externalities 
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1. Úvod  

 Z širšího pohledu je téma této práce pouze malou částí přispívající k řešení, 

respektive hledání odpovědi na celosvětovou otázku – jak ochránit životní prostředí pro 

nás a další generace.   

  Z hlediska ochrany životního prostředí jsou dnes široce diskutovány emise 

skleníkových plynů, jejichž zvyšující se koncentrace v atmosféře je spojována s tzv. 

globálním oteplováním klimatu Země a to zejména vlivem oxidu uhličitého, který 

vyvolává „skleníkový efekt“. Zejména spalováním fosilních paliv se tak do přírodního 

prostředí vrací uhlík, který byl miliony let z přírodního koloběhu vyloučen. Tento 

skleníkový efekt není obecně nebezpečný nebo zcela nežádoucí, nejdůležitějším 

skleníkovým plynem je totiž vodní pára a bez jejího skleníkového efektu by  byla Země 

planetou s průměrnou teplotou -19 °C. Případný vliv oxidu uhličitého (CO2) jako 

skleníkového plynu je relativně malý, zvyšuje průměrnou teplotu Země zatím asi o 1 °C, 

přesto tento rozdíl může být významný, neboť i malé změny střední teploty mohou být 

spojeny s významným vlivem na podnebí. Důsledky zvýšení skleníkového efektu oxidu 

uhličitého na vývoj klimatu nelze tedy podceňovat. V současné době vychází hodnocení 

vlivu CO2 na změnu klimatu z pravidla předběžné opatrnosti, které předpokládá, že růst 

koncentrací skleníkových plynů klimatický systém Země ovlivňuje. Nicméně vzhledem ke 

složitosti celého systému včetně vzájemných komplikovaných vazeb a vztahů je zatím 

velmi obtížné podíl člověka na celkové změně klimatu exaktně kvantifikovat.  

 V posledních několika letech byly zaznamenány klimatické extrémy, proto se o 

souvislosti skleníkových plynů se změnami klimatu zajímá široká veřejnost více. 

Problematika změny klimatu byla tématem mezinárodní vědecké diskuse již v roce 1979 

na 1. světové klimatické konferenci, která byla pořádána Světovou meteorologickou 

organizací v Ženevě. V roce 1987 (16.9.1987) byl v rámci UNEP - Programu OSN pro 

životního prostředí - přijat tzv. Montrealský protokol, který má za cíl vyloučení výroby a 

spotřeby regulovaných látek (96 chemických látek), které podle vědeckých důkazů 

poškozují ozonovou vrstvu Země. Tento dokument vznikl na základě Vídeňské úmluvy 

z roku 1985 jako její prováděcí protokol. Úmluva pojednává o ochraně ozónové vrstvy 

(Convention for the Protection of the Ozone Layer /The Vienna Convention/) a byla 

podepsána v rámci Programu OSN pro životní prostředí dne 22. března 1985 a v platnost 
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vstoupila dne 22. září 1988. Česká republika (v té době Československo) se stala jednou ze 

smluvních stran této úmluvy v roce 1990. 

V roce 1990 pak byla z podnětu Organizace spojených národů (OSN) zahájena 

jednání, která vyústila v roce 1992 v přijetí rámcové Úmluvy OSN o změně klimatu, jejímž 

cílem bylo vytvořit předpoklady pro stabilizaci koncentrací skleníkových plynů v 

atmosféře. Významným průlomem v jednáních se stala 3. konference smluvních stran v 

Kjótu v roce 1997, na které byl přijat text Protokolu k Úmluvě.  

Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. Tato 

redukce se vztahuje na soubor šesti plynů (oxid uhličitý (CO2), methan (CH4), oxid dusný 

(N2O), hydrogenovaný fluorovodík (HFCs), polyfluorovodík (PFCs) a fluorid sírový 

(SF6)), resp. jejich agregované průměrné emise (v jednotkách tzv. uhlíkového ekvivalentu, 

tedy přepočtu skleníkových plynů na ekvivalent oxidu uhličitého) za pětileté období 2008–

2012 [17]. 

 Na Kjótský protokol se odvolává i Směrnice Rady Evropské unie 2003/96/ES ze dne 

27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění 

energetických produktů a elektřiny (dále jen „Směrnice“; [10]). Článek (7) Směrnice zní: 

„Společenství jako strana Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu 

ratifikovalo Kjótský protokol. Zdanění energetických produktů a případně elektřiny je 

jedním z dostupných nástrojů k dosažení cílů Kjótského protokolu“. 

 Problematika zdanění elektřiny je legislativou Evropského společenství (ES) 

upravena v sekundárních právních aktech ES. Na problematiku zdanění elektřiny se na 

úrovni sekundárního práva ES vztahuje směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění 

struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, 

ve znění směrnice Rady 2004/74/ES, směrnice Rady 2004/75/ES a směrnice Rady 

92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební 

dani, ve znění pozdějších předpisů [14]. 

 Na základě sekundárního práva ES vznikla České republice ke dni vstupu do EU (k 

1.5.2004) povinnost zavést systém spotřebních daní odpovídající požadavkům příslušných 

směrnic, s výjimkou zdanění elektřiny, pevných paliv a zemního plynu. Tato výjimka 

skončila dnem 31. prosince 2007. S účinností od 1. ledna 2008 muselo být a je zavedeno 

jak zdanění elektřiny, tak pevných paliv a zemního plynu. Zdanění ostatních výrobků, 

které jsou předmětem spotřební daně (alkoholu, tabákových výrobků a minerálních olejů), 
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je upraveno zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 

a je plně v souladu s  legislativou ES [14]. 

 A tak byly v ČR s účinností od 1.1.2008 zavedeny ekologické daně, kterým podléhá 

užití fosilních paliv, tepla, elektřiny a motorových vozidel. Ekologické daně budou 

zaváděny postupně až do roku 2015, aby měly subjekty dostatečný čas na přizpůsobení se. 

V návrhu zdanění elektřiny byly rozlišeny zdroje použité k její výrobě a pomocí různých 

sazeb a osvobození byl zohledněn způsob výroby i spotřeby elektřiny. Osvobození se týká 

např. elektřiny ekologicky šetrné nebo použité při elektrolytických nebo metalurgických 

procesech. 

 Externí náklady, tzn. externality vznikající při výrobě elektrické energie, jsou tedy 

v podstatě základem pro stanovení ekologické daně. Z toho důvodu jsem v dalších 

kapitolách diplomové práce věnovala pozornost bližšímu popisu externalit a ekologické 

daňové reformy (dále také jen „EDR“), zaváděné postupnými kroky v České republice. 

V závěru diplomové práce bych pak zhodnotila, zda vypočtené (navržené) sazby 

ekologických daní skutečně odrážejí výši externích nákladů (i výnosů) z  výroby elektrické 

energie, se zaměřením na výrobu elektřiny z hnědého uhlí, a zda takto nastavená daňová 

politika státu má šanci dostát původně dnes již celým světem požadovanému cíli – ochraně 

ovzduší.  
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2. Externality 

2.1 Definice externalit 

Cílem diplomové práce je navržení vhodného způsobu kvantifikace externalit při 

výrobě elektrické energie z hnědého uhlí ve vztahu k ekologické daňové reformě. Pro 

externality, nebo jiným názvem externí efekty, existuje mnoho různých definic. Externality 

jsou podle V. Bělohradského definovány takto:  

„Označujeme tak ztráty nebo zisky způsobené osobě A jednáním osoby B, aniž by 

souhlas osoby A byl nutný k tomu, aby jednání osoby B bylo legitimní. Dokud jedna 

jediná osoba na planetě bude dotčena důsledky jednání osoby A a přitom vyloučena ze 

skupiny lidí, jejichž souhlas je nutný k tomu, aby jednání osoby A bylo legitimní, budou na 

světě externality. Všichni aktéři na ekonomickém trhu mají tendenci "převádět ztráty na 

celou společnost a zisky do vlastní kapsy" neboli socializovat náklady a privatizovat zisky: 

například náklady na vzdělání nese celá společnost, ale zisky z něj zabavuje soukromý 

kapitál. Eticky inspirovaný odpor proti procesu globalizace vyplývá z toho, že většina 

světového obyvatelstva jej právem vnímá jako gigantický proces "socializace nákladů na 

růst" (ekologická krize, devastace Jihu planety, bída dekolonizovaného světa, nukleární 

arzenály) a "privatizace zisků" (globální korporace a s nimi svázané nomenklatury, 

privilegování Severu planety, vykořisťování levné práce imigrantů ze třetího světa).“  [2] 

V. Bělohradský ve svém Malém příručním slovníku globalizace [2] také definuje 

pojem “veřejný statek”: 

„Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Samuelson definoval "veřejný statek" pomocí 

těchto tří základních charakteristik: 1. nemůže být dodán jednotlivcům v omezeném 

množství podle výše platby - je-li dodán jednomu, je dodán všem; 2. nikdo nemůže být 

vyloučen (s přijatelnými náklady) z jeho spotřeby; 3. spotřeba osoby A nesnižuje možnost 

všech ostatních osob spotřebovávat ten samý statek. Obyčejně se jako příklad veřejného 

statku uvádí maják: postaven na kopci nad mořem, jeho světla mohou využít všechny lodě, 

je nemožné dodat jen omezené množství světla osobě A a všechny ostatní vyloučit; 

využívání majákového světla osobou A nesnižuje možnost ostatních uživatelů využívat je. 

Globální oteplování způsobené emisemi skleníkových plynů v nejprůmyslovějších zemích 

světa je příkladem planetárního "veřejného nedostatku": kdo nepřispívá k produkci 

globálního oteplování, nemůže být odměněn tím, že se vyhne "spotřebě" jeho negativních 
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důsledků. Počet mrtvých způsobených vedry a bouřemi v důsledku globálního oteplování 

vzroste na tisíce - právě čtu v novinách.“ [2]  

Tyto dvě, zdánlivě nesouvisející definice, citované podle autora [2], který 

pravděpodobně není zastáncem globalizace, však ale částečně vysvětlují důvod vzniku 

v úvodu zmíněných úmluv a protokolů nejen ES.  

Externality jsou tedy takové náklady a užitky, které mají vliv na jiné lidské jedince a 

na životní prostředí a nejsou zahrnuty v nákladech a užitcích svých původců. Jako 

externality či externí náklady se tedy označují trhem nekompenzované vlivy lidí na přírodu 

i na sebe navzájem.   

Legální činnost jedné osoby, která ovlivňuje kvalitu života jiných osob, aniž by to 

bylo zachyceno v tržních vztazích – to jsou externality. Zde jsou tedy externalitami 

chápány mimotržní vlivy, plynoucí z činností, které samy o sobě jsou v souladu se zákony. 

Z toho lze soudit, že externalita je něco nezákonného, což lze vyřešit uplatněním 

zákonných prostředků.  

 

2.2 Dělení externalit 

Neúmyslnost učinit škodu či přinést mimotržní užitek je tudíž základní 

charakteristikou externalit. Externality se tedy v zásadě dělí na negativní a pozitivní. 

Negativní externality vznikají tehdy, když někdo působí prostřednictvím svých 

výrobních či spotřebních aktivit škody někomu jinému (lidem, přírodě) a nekompenzuje 

mu je. Negativní externality jsou v průmyslových ekonomikách velmi časté a jsou 

primárně spjaty s využíváním a devastováním (znečišťováním, poškozováním) životního 

prostředí, neboli přírodních a environmentálních zdrojů. Situace vzniku 

nekompenzovaných externalit se v ekonomické teorii nazývá „selháváním trhu“ [6].  

Proto by mělo platit, že původce negativních externalit má hradit škody, které působí 

jiným a životnímu prostředí. V legislativě ČR jsou již některé negativní externality 

postihovány nebo je původce nucen jejich dopad snížit nebo odstranit zcela (např. povinné 

odsiřování spalin k dodržení nařízení vlády č.146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších 

podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší). 

V odborných kruzích zaznívají také názory, že např. na odsiřování lze pohlížet jako na 

pozitivní externalitu. V ekonomické teorii jsou někdy externality posuzovány ve vztahu 
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k nějakému výchozímu časovému okamžiku a potom je na snižování znečištění pohlíženo 

jako na kladnou externalitu, protože zlepšuje kvalitu života postižených. Pozitivní, kladná 

externalita vede k vnějším úsporám, to znamená, že efekt pozitivně ovlivňuje užitkovou 

nebo produkční funkci dotčeného subjektu externalitou (snižuje náklady nebo zvyšuje 

produkci, užitek). Na svém konci i těžba kamene může přinést pozitivní externalitu – 

vytěžené území je zalesněno a vzniká tak nový biotop. 

Externality lze také rozlišit z hlediska jejich kvantifikovatelnosti. Některé externality 

jsou vyjádřitelné poměrně snadno. Tak např. škody způsobené povodněmi lze kalkulovat 

prostřednictvím nákladů na opravy budov, nábytku, vybavení atd. Jsou však i 

nekvantifikovatelné externality, např. v podobě bolesti, utrpení, psychických následků 

postižených povodní atp.    

Internalizací externalit, jejich začleněním do výrobních nákladů jednotlivých 

znečišťovatelů i do makroekonomických nákladů charakterizujících výkonnost ekonomiky, 

se vytvářejí podmínky pro ekonomické řešení problémů životního prostředí. Je možné řešit 

„selhávání trhu“. Aby však bylo možné externality internalizovat, je potřeba je 

identifikovat a kvantifikovat a v konečném důsledku ocenit.  

K nejzávažnějším negativním externalitám patří v současnosti environmentální 

externality, tedy i externality spojené se získáváním energie z fosilních paliv [3]. Těžba 

nerostných surovin obecně a energetických surovin zvláště je spojena s celou řadou 

negativních externích vlivů spočívajících zejména v: 

� záborech zemědělského a lesního půdního fondu či jiných pozemků, 

� destrukci, degradaci a kontaminaci půd, 

� narušení hydrologického a hydrogeologického režimu podzemních i povrchových 

vod a  jejich kontaminaci, 

� narušení stability horninových masivů a svahů, 

� narušení ekologické rovnováhy území, s možností ovlivnění mikroklimatu, 

� narušení či znehodnocení charakteru krajiny, 

� zvýšení nemocnosti v důsledku negativních vlivů těžby, 

� snížení kvality bydlení, a tím i hodnoty nemovitostí, 

� změnách infrastruktury a omezení možností rekreačního využití lokality. 
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Využívání energetických nerostných surovin pro výrobu elektřiny a tepla je dále 

spojeno s externalitami spočívajícími v: 

� emisích pevných částic a různých dalších polutantů, které působí negativně na lidské 

zdraví, 

� účincích na majetek, úrodu, lesy, vodní zdroje, přírodní ekosystémy, 

� účincích na globální oteplování, 

� účincích na hluk, 

� záboru území pro uložení produktů po spalování uhlí a vyhořelého paliva z jaderných 

zdrojů. 

Je možné též připomenout externality vznikající záborem půdy pro výstavbu 

energetických zařízení.  

Identifikace externalit je poměrně snadná, s jejich kvantifikací je to již těžší. 

Kvantitativní vyjádření externalit je v postatě základem ekologické daňové reformy 

zaváděné v České republice v několika postupných krocích, s jejíž konečnou implementací 

do praktického života všech obyvatel se počítá od roku 2017.  
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3. Ekologická da ňová reforma 

Dokument Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, přijatý 

usnesením vlády ČR č. 1311 z roku 1999 [22], ve svých střednědobých cílech mimo jiné 

uvádí tyto úkoly: 

� dokončení narovnání cen energie jako systémové opatření, které dá nejen 

přesvědčivý signál k úsporám energií, ale i k nižšímu čerpání domácích zásob 

palivoenergetických surovin, (nástroje - energetická politika, rozhodnutí o nápravě 

cen elektrické energie a zemního plynu pro domácnosti),  

� udržení přijatelné míry energetické soběstačnosti ČR i v podmínkách členství v EU, 

které vyžaduje zajištění zdrojů s ohledem na nízkou životnost zásob hnědého uhlí, 

(nástroje - energetická politika, státní politika životního prostředí, koncepce 

územního rozvoje), 

� internalizace externalit  ve všech případech, kdy je toto opatření reálně možné, 

(nástroje - státní politika životního prostředí, ekologická daň). 

Stejný dokument pak ve své kapitole 5.3 Ekonomické nástroje uvažuje o zavedení 

nového ekonomického nástroje pro zefektivnění využívání nerostných zdrojů ve 

střednědobém horizontu, a to (mimo jiné) o zavedení ekologické daně.  

Kapitola 5.3 dále uvádí: „Smyslem případného zavedení ekologické daně ve vztahu k 

využívání nerostných zdrojů není nárůst celkové daňové zátěže. Na základě usnesení vlády 

č. 480/1998, o koncepci Státního programu na podporu úspor energie a využití 

obnovitelných zdrojů energie, bude do konce roku 1999 (v návaznosti na restrukturalizaci 

daňové soustavy související se vstupem ČR do EU) zpracována analýza možností 

neutrálního zavedení daní z paliv a energie. V případě dobývání nerostných surovin je 

žádoucí, aby ekologická daň, bude-li zavedena, nahradila dosavadní úhrady z dobývacího 

prostoru a svým diferencovaným uplatňováním umožnila internalizaci ekologických 

externalit na jednotlivých ložiskách podle místních podmínek (zonace CHKO, průmyslově 

zvláště zatížená území). Ekologickou daň nelze zaměňovat s úhradou z vydobytých 

vyhrazených nerostů, měla by být řešena obecně pro všechna odvětví průmyslu, popř. 

i služeb.“ 

Po vstupu České republiky do Evropského společenství v roce 2004 platí i pro český 

stát povinnost dodržovat nařízení tohoto společenství. Tím je v oblasti daní zejména 
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Směrnice Rady Evropské unie 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura 

rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny [10].  Pro 

ČR to pak znamená, že výše uvedené úvahy o zavedení ekologické daně musí být ve 

stanoveném časovém horizontu naplněny. A tak dne 3.1.2007 vzala vláda ČR na vědomí 

materiál, který zahájil realizaci ekologické daňové reformy v ČR - Principy a 

harmonogram ekologické daňové reformy [19]. 

 

3.1 Principy a harmonogram ekologické da ňové reformy v ČR 

Materiál, který vzala vláda ČR na vědomí dne 3.1.2007, Principy a harmonogram 

ekologické daňové reformy [19], ve svém úvodu uvádí, že EDR představuje přesun ze 

zdanění lidské práce směrem ke zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba a/nebo spotřeba 

má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.  

EDR by měla být daňově neutrální – nepovede (neměla by vést) ke zvýšení daňové 

zátěže v ČR. Výnosy z ekologických daní by měly být využity pro povzbuzení 

zaměstnanosti a snížení nákladů práce. Z dále uvedeného Grafu 1 je patrný podíl 

jednotlivých daní, které byly příjmem veřejných rozpočtů v roce 2007. Z uvedeného grafu 

je zřejmé, že největší podíl 39 % na celkových příjmech veřejných rozpočtů činily 

příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, 21 % z celkových příjmů veřejných rozpočtů 

představovala daň z příjmu a 17 % daň z přidané hodnoty (DPH). Ekologická daňová 

reforma by měla znamenat snížení procentuálního podílu, který představuje příspěvky na 

sociální a zdravotní pojištění v celkových příjmech veřejných rozpočtů, a nárůst v položce 

spotřební daně; popřípadě určitý procentuální podíl v nově zavedené položce ekologické 

daně.   

Ekologická daňová reforma bude v ČR probíhat ve 3 postupných etapách až do roku 

2017. EDR je dlouhodobým úkolem, neboť je potřeba poskytnout všem dotčeným 

subjektům dostatečný čas na přizpůsobení. První etapa je již známá, u dalších dvou etap je 

nutno provést řadu analýz, zpracovat řadu oponovaných vědeckých a odborných prací a 

vést odborné diskuze, atd. Další úpravy EDR budou probíhat na základě vyhodnocování 

přínosu jednotlivých předchozích etap EDR, i na základě výsledků analýz a odborných 

prací.   
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Graf 1      Podíl vybraných daní na příjmu státního rozpočtu v roce 2007 

 

3.2 Chronologie snahy zavedení ekologické da ňové reformy a 
ekologických daní v ČR 

V této kapitole jsou chronologicky ve zkrácené podobě uvedeny snahy České 

republiky o zavedení ekologických daní.  

1997 - 1999 

Již od roku 1997 začíná snaha zdanit některé výrobky, které svým působením znečišťují 

životní prostředí a jsou považovány za škodlivé. Vláda ČR v 2. pololetí roku 1999 si 

stanovila legislativní úkol připravit návrh věcného záměru zákona o ekologických daních a 

předložit jej k resortnímu projednání. Tento úkol byl ale převeden na nelegislativní a 

požadavek byl upraven na již jen předložení Návrhu koncepce postupné ekologizace 

daňové soustavy. 

2000 - 2001 

Návrh koncepce ekologické daňové reformy byl odmítnut v připomínkovém řízení 

klíčovými resorty, k projednání vládě ČR ani nebyl předložen. Hlavním důvodem byl 

nejasný způsob kompenzací pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a pro zemědělství. 
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2002 - 2004 

Vláda ČR se ve svém programovém prohlášení ze srpna 2002 zavázala k "bezodkladnému 

zahájení prací na výnosově neutrální ekologické daňové reformě". Nositelem úkolu mělo 

být Ministerstvo životního prostředí (dále také jen MŽP) a jako spolupředkladatel 

Ministerstvo financí (dále také jen MF).  

2004 - 2006 

V říjnu roku 2005 byl na Ministerstvu životního prostředí dokončen pracovní materiál 

Koncepce ekologické daňové reformy [18], který byl následně schválen poradou vedení 

MŽP a postoupen Ministerstvu financí k připomínkám, kde vnitřní připomínkové řízení 

bylo ukončeno v prosinci 2005. Poté mělo dojít k vytvoření kompromisního návrhu MŽP a 

MF, který by odrážel jednak výsledky vnitřního připomínkového řízení a zároveň 

představy MF o konečné podobě materiálu. Následovala poměrně složitá jednání, neboť 

některé požadavky MŽP byly z hlediska MF neakceptovatelné. Jednalo se například o 

zavedení daně z motorových vozidel a o rozlišení sazeb daně na elektřinu podle původu 

elektřiny (vstupů pro výrobu elektřiny), což bylo z pohledu MF a správy daní 

problematické. V prosinci roku 2006 byl materiál nakonec v kompromisní podobě rozeslán 

do vnějšího připomínkového řízení a následně předložen na jednání vlády ČR pod názvem 

"Principy a harmonogram ekologické daňové reformy" [19].  

2007 

Dne 3. ledna 2007 byl materiál "Principy a harmonogram ekologické daňové reformy" 

projednán vládou, která ho vzala na vědomí a uložila další úkoly pro jednotlivá 

ministerstva v souvislosti s realizací ekologické daňové reformy a návrhem jejích dalších 

etap.  

Po parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny uskutečněných v roce 2007 

byla prezidentem ČR na základě výsledků těchto voleb jmenována nová vláda, která si dala 

za úkol dokončit realizaci první etapy a navrhnout druhou etapu ekologické daňové 

reformy. Oba úkoly byly specifikovány v Programovém prohlášení vlády z roku 2007 [20]. 

V 1. polovině roku 2007 připravilo Ministerstvo financí návrh zákona o zdanění 

elektrické energie, o zdanění pevných paliv a o zdanění plynu. Tento návrh byl jako vládní 

návrh předložen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci balíčku vládních 

reforem a byl schválen (zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů). Účinnosti 

nabyl dne 1. ledna 2008. Výnosová neutralita ekologické daňové reformy měla být 

naplněna od 1. ledna 2009, poté, co budou vyhodnoceny reálné výnosy z nově zavedených 
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daní. Dnes je již zřejmé, že k tomu prozatím nedošlo. Podle Hnutí Duha lze princip 

ekologické daňové reformy znázornit i graficky – viz Graf 2. V dalších podkapitolách je 

popsáno, jak by podle schváleného materiálu měla být EDR v ČR zaváděna. 

 
                  
           ostatní daně a poplatky 
             
           nová ekologická daň   
             
           důchodové a zdravotní  
          pojištění, daň z příjmu 
           
  před reformou   po reformě           

Graf 2    Princip ekologické daňové reformy podle Hnutí Duha 

3.2.1 První etapa 

První etapou je plná implementace Směrnice Rady Evropské unie 2003/96/ES [10], z 

níž vychází i zákon o zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny – zákon č. 

261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V zákonu o dani ze zemního plynu a 

některých dalších plynů jsou implementovány nejen sazby požadované Směrnicí, ale i 

skoro všechny možnosti snížení či osvobození od daně. Sazby daní splňují minimální výši, 

které stanovuje Směrnice. 

Plátcem daně je každá právnická nebo fyzická osoba, která dodala pevná paliva, zemní 

plyn nebo elektřinu konečnému spotřebiteli. Toto rozhodnutí v každém případě ovlivní 

konečnou cenu produktů a konečný spotřebitel, většinou tedy obyčejný občan republiky, 

by při nákupu produktů nesl daňovou zátěž – tedy jeho životní náklady by se zvýšily. A 

tak, aby byl naplněn základní princip EDR – to je výnosová neutralita, mělo proběhnout a 

také částečně proběhlo snížení daňového zatížení práce. Toto snížení daňového zatížení 

práce mělo být zajištěno snížením odvodů na sociální pojištění. Základem pro tuto změnu 

měl být odhad ročních výnosů z výběru peněz ze zdanění uhlí, elektřiny a zemního plynu 

za rok 2008. O tyto odhadnuté výnosy měly být s účinností od 1.1.2009 sníženy povinné 

platby sociálního pojištění zaměstnavatelů za zaměstnance. Nutnou podmínkou pak tedy 

mělo být schválení novely zákona o sociálním pojištění Parlamentem ČR. Ke snížení 

odvodů částečně došlo, ale ne vlivem EDR, ale vlivem světové krize. Podle mluvčí 

Ministerstva životního prostředí ČR Jarmily Krebsové je vše v pořádku a výnosová 

neutralita byla zachována. Zavedení energetických daní bylo totiž součástí balíčku 
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reformních opatření, která byla konstruována tak, aby došlo k celkovému snížení daňové 

zátěže všech obyvatel i firem. „Od 1. ledna 2008 tak došlo ke snížení sazby daně z příjmu 

právnických a fyzických osob. Následně letos, od 1. ledna 2009, došlo ke snížení sazby 

příspěvku na sociální pojištění o 1,5 %. U první etapy ekologické daňové reformy tak byl 

naplněn princip výnosové neutrality,“ říká Krebsová [16].  

3.2.2 Druhá etapa  

Pro období 2010 - 2013 bude připravena druhá etapa EDR. K daňovým změnám dojde 

u pevných paliv, elektřiny a zemního plynu - jako u etapy první. Sazby daní budou 

pravděpodobně diferencovány s cílem snížit množství znečišťujících látek a omezit jejich 

dopady na lidské zdraví podle principu: Kdo více znečišťuje, bude více platit. Zvýšená 

pozornost by se měla věnovat oblasti dopravy. A opět tak, jako v etapě první, by měly být 

příjmy státního rozpočtu z vybraných daní použity na snížení daňového zatížení práce. 

V této etapě by již mělo být využíváno i relevantních výstupů a vědeckých 

oponovaných studií týkajících se kvantifikace externalit a dopadů zdanění pro další 

rozhodnutí o změnách v této oblasti. EDR a zejména očekávaný nárůst zdanění 

pravděpodobně povede k útlumu činnosti některých sektorů ekonomiky a ke změnám na 

trhu práce. 

Bohužel, z několika diskuzí a rozhovorů někdejšího ministra životního prostředí 

Martina Bursíka s novináři vyplývá, že s ohledem na finanční celosvětovou krizi bude 

druhá fáze EDR pravděpodobně pozdržena. Státní správa se prý zaměří pouze na snižování 

rostoucích emisí jemného polétavého prachu. Nebude se tedy jednat přímo o EDR a 

nebude tedy nutno zachovávat výnosovou neutralitu.  

3.2.3 Třetí etapa  

Třetí etapa by měla být realizována v letech 2014 - 2017. Do konce roku 2012 by měly 

být k dispozici vyhodnocené dopady EDR v ČR z předchozích etap. Počátkem roku 2012 

by mělo dojít i k úpravě Směrnice ES a tak třetí etapa EDR bude muset zahrnovat i její 

případné změny.  

Materiál Principy a harmonogram ekologické daňové reformy [19] v článku o třetí 

etapě EDR zmiňuje níže uvedené požadavky, jimž chce ČR dostát při zvyšování či úpravě 

všech druhů ekologických daní: 
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� spravovatelnost daní a poplatků finančními úřady, popř. orgány, které je budou 

vybírat 

� nově získané příjmy státního rozpočtu budou využity na snížení daňového zatížení 

práce (daňová neutralita) 

Lze tedy předpokládat, že deklarované snahy ČR o daňovou neutralitu ekologické 

daňové reformy budou naplněny. V jaké míře tomu tak bude, je v současné době obtížné 

odhadovat s ohledem na celosvětovou krizi a její dopady na veřejné rozpočty a na všechna 

hospodářská odvětví v ČR. 

 

3.3 Současný stav ekologické da ňové reformy v ČR 

V České republice se již o ekologické daňové reformě mnoho napsalo, ale do dnešního 

dne velmi málo provedlo. Současný stav lze tedy stručně popsat takto: 

� v souladu se Směrnicí ES 2003/96/ES [10] byla v ČR zdaněna pevná paliva, zemní 

plyn a elektřina, a to sazbami, které odpovídají minimálním požadavkům Směrnice 

(zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů),  

� žádné úpravy tohoto „základního“ zdanění nejsou k dnešnímu dni známy – neexistují 

relevantní studie, neexistuje politická shoda, jak by měla být úprava zdanění 

provedena; která výše daní je ta “správná”, aby bylo dosaženo cíle EDR (snížení 

množství znečišťujících látek v ovzduší, omezení jejich dopadů na lidské zdraví, 

diferenciace sazeb daní; příjmy státního rozpočtu z vybraných daní použít na snížení 

daňového zatížení práce), 

� očekávané výnosy z první etapy EDR, tj. výnosy ze zdanění pevných paliv, zemního 

plynu a elektřiny, nebyly v takové výši, aby mohl být splněn požadavek daňové 

neutrality, tedy nedošlo k předpokládanému snížení povinných plateb na sociální 

zabezpečení v odpovídající míře. 

Zdá se, že ekologická daňová reforma je v ČR spíše věcí politickou, než objektivním 

environmentálním nástrojem, který by měli uvítat všichni občané, protože by umožnil 

zlepšit životní prostředí tak, aby zároveň nedošlo ke snížení koupěschopnosti domácností. 

Daňová neutralita by měla zajistit domácnostem vyšší příjmy. Ekologická daňová reforma 

tak, jak existuje dnes, nevysílá signál o tom, jaké environmentální chování stát 

upřednostňuje a jaká vyrobená energie je nejšetrnější k životnímu prostředí. Opatření 
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uvedená v české reformě nejsou konstruována jako ekologické daně, ale jako jedny 

z dalších spotřebních daní. Ekologická daňová reforma by měla především diferencovat 

paliva a energie podle jejich vlivu na životní prostředí. V současné době však stále platí, že 

energie, jejichž výroba nejvíce poškozuje životní prostředí, jsou levnější.  

Cíl EDR - ochrana životního prostředí – je v nedohlednu; zdá se, že zvítězil pohled 

“vyšší příjem do státní pokladny”. Nebo je to jen vyústění laxního přístupu sátu začít se 

zabývat problémem včas, aby byl splněn termín implementace daný ES. Pak zbyl čas 

pouze na provedení nejjednodušší varianty, bez posouzení všech dopadů.  

Z výsledků analýzy Koncepce ekologické daňové reformy [18], provedené skupinou 

odborníků z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického a Fakulty 

národohospodářské Vysoké školy ekonomické, zveřejněné dne 10. 4. 2006 vyplývá, že 

podobný výsledek se dal očekávat. Ze zprávy k analýze je zřejmé, že navrhovaná reforma 

nesplní požadované cíle a není efektivním nástrojem k ochraně životního prostředí, 

zejména ovzduší [21]. V tiskové zprávě k analýze je uvedeno, že principem reformy je 

zdanění elektrické energie vyráběné v jaderných a uhelných elektrárnách, zdanění 

vybraných surovin použitých pro výrobu tepla a zdanění motorových vozidel. Tento růst 

daní mají kompenzovat nižší odvody na sociální pojištění. Autoři Koncepci ekologické 

daňové reformy vytýkají, že jde výrazně za rámec směrnice EU 2003/96/ES, která po 

členských státech podobnou reformu požaduje. „Ministerstvo životního prostředí navrhuje 

1,5 až třikrát vyšší sazby, než požaduje Evropská unie a za kritický považujeme zejména 

jejich navrhovaný růst do roku 2015,“ říká jeden z autorů studie – proděkan Fakulty 

elektrotechnické ČVUT prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Navrhované zdanění je také vyšší 

než v okolních zemích [15]. 

Podle studie [21] reforma přitom vůbec nerozlišuje, jak vyspělou technologií je 

elektřina či teplo vyráběno, výše zdanění se odvíjí pouze od použité suroviny. „V podstatě 

jsou tak potrestáni ti, kteří používají nové a ekologicky šetrné technologie, ale mají tu 

smůlu, že používají například uhlí,“ dodává prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Reforma tak 

nemotivuje ke změně a modernizaci používaných technologií [15]. Počítá také s 

významnými úsporami u spotřebitelů energie, kteří ji však mohou regulovat jen omezeně. 

Nelze například očekávat, že občané si dle pravidel tržního chování po zdražení tepla sníží 

teplotu v bytech na 15°C. I možnosti úspor jsou především dány technologickou a 

technickou úrovní. 

Navrhovaná reforma by vedla k razantnímu zvýšení cen tepla a elektřiny a k růstu 

přerozdělování v rámci státního rozpočtu. Jen v prvním roce své platnosti (2007) reforma 
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měla do státní pokladny přinést 34 mld. Kč a tato částka by se měla do roku 2015 postupně 

zvyšovat až na 55,6 mld. Kč. Její návrh obsahuje řadu výjimek, což vytváří prostor pro 

daňové úniky [15]. 

Podle zveřejněné studie [21] nejvíce navrhovaná reforma dopadne na nízkopříjmové 

skupiny obyvatel, kterým by se měly zvýšit životní náklady o zhruba 4 %. Zvýšení výdajů 

domácností v letech 2007-2015 v důsledku zavedení EDR je patrné z Grafu 3. Ministerstvo 

životního prostředí navrhuje jako jednu z variant kompenzovat toto zvýšení sociálními 

dávkami, což autoři studie nepovažují za efektivní.  Proklamovaná výnosová neutralita je 

přitom nerealizovatelná [15]. 

 

Graf 3     Zvýšení výdajů domácností v důsledku EDR 

 

Odborný kolektiv z ČVUT a VŠE navrhuje místo poptávkově orientované ekologické 

daňové reformy, která spoléhá na zdražování energií, spíše nabídkově orientovanou 

strategii. Ta by měla podpořit moderní zdroje energie (všechny zdroje, nikoli jen ty 

zmiňované v Koncepci ekologické daňové reformy připravené vládou ČR), měla by 

v rozumné míře podporovat společnou výrobu tepla a elektřiny (tzv. kogeneraci) a 

současně by měla firmy i domácnosti zatěžovat minimálním zdaněním. Tuto daň by 

neplatily ty subjekty, které prokazatelně snižují své emise. Výhrady odborníků jsou i k 

tomu, že ministerský návrh reformy považuje současný stav za statické řešení neschopné 

reagovat na budoucí vývoj, který bude zcela jistě reflektovat nové poznatky a moderní 

technologie. Na podporu modernizace a investice do výzkumu spoléhá také Evropská unie 

[15].  
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Pokud bude Koncepce EDR [18] v ČR aplikována tak, jak byla poradou vedení 

Ministerstva životního prostředí navržena a pokud ostatní státy Evropské unie uplatní 

sazby podle Směrnice Rady Evropské unie 2003/96/ES [10], budou podnikatelé působící 

v ČR vzhledem k několikanásobně vyšším sazbám v ČR znevýhodněni. Rostoucí ceny 

elektřiny i pevných paliv mohou dokonce vést nízkopříjmové domácnosti, zejména 

důchodce, k tomu, že místo uhlí budou spalovat cokoliv, co hoří, což množství emisí jistě 

nesníží. A vzhledem k finanční náročnosti se tyto domácnosti určitě nepustí do realizace 

energetických úsporných opatření. Navíc, pokud by skutečně mělo dojít ke snížení ceny 

práce, pak se toto opatření důchodců nedotkne.  

Od 1.1.2008 tedy platí ekologická daň pro pevná paliva, zemní plyn a elektřinu [13]. 

Příjmy do veřejných rozpočtů z výběru ekologické daně ale zatím nejsou tak vysoké, jak se 

předpokládalo, a tedy jeden ze základních principů EDR – daňová neutralita – nebude 

alespoň prozatím uplatněna. Národní ekonomická rada vlády (NERV) ve své závěrečné 

zprávě [23] v polovině září 2009 doporučuje zvýšení ekologické daně a jejich zdrojové 

využití pro zdravotní péči a enviromentální opatření (elektřina, plyn, uhlí). V úvodu celé 

zprávy NERV říká, že Česká republika musí učinit podstatné kroky k dlouhodobé 

udržitelnosti veřejných výdajů. Hlavní prioritou udržitelného budoucího vývoje by neměl 

být ani tak růst HDP jako snižování zadluženosti. Energetika, potažmo její odběratelé, tedy 

všichni občané, mají vyššími cenami energií sanovat státní rozpočet? 

V současné době stojí Česká republika před druhou etapou EDR, která by měla podle 

předpokladů změnit sazby ekologických daní a hlavně – sazby diferencovat. V Koncepci 

EDR z roku 2005 [18] jsou uváděny zvyšující se sazby. V existujících analýzách k EDR je 

(např. Studie Analýza koncepce EDR [21]) je ale uvažováno i o stagnaci nebo snížení 

sazeb. 

  V návaznosti na dokument Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich 

zdrojů [22], konkrétně článek 5.3, kde je uvedeno, že: „V případě dobývání nerostných 

surovin je žádoucí, aby ekologická daň, bude-li zavedena, nahradila dosavadní úhrady 

z dobývacího prostoru a svým diferencovaným uplatňováním umožnila internalizaci 

ekologických externalit na jednotlivých ložiskách podle místních podmínek“, jsou 

v následujících kapitolách popsány různé metody oceňování externalit, porovnány a 

analyzovány výsledky jednotlivých metod na typovém příkladu a vyhodnocena z  pohledu 

autora této diplomové práce optimální varianta pro sazbu daně za elektrickou energii 

vyráběnou z hnědého uhlí.  
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4. Metody oce ňování externalit 

Kvantifikace, tedy oceňování externalit, je často popisováno jako velmi obtížné, 

v některých případech dokonce nemožné a také jako velmi nákladné. Může být ale také 

pravdou, že důvodem k takovým úvahám je třeba ryze tržně ekonomický přístup. Pokud se 

budou externality internalizovat, může to vést ke zpomalení ekonomického růstu, neboť 

bude nutno měnit zavedené pracovní postupy, vymýšlet nové technologie, šetrnější 

metody, pokud možno bez negativních vlivů na okolí. To ale může u výrobních organizací 

snižovat předpokládané výnosy a v současném stínu ekonomické krize tento jev není zcela 

společensky (politicky?) žádaný. 

Je ale také zřejmé, že například výroba elektrické energie spalováním hnědého uhlí 

bez korekce emisí má vliv na životní prostředí.  Může způsobit lokální změny klimatu 

(třeba častější inverzní charakter počasí v dané oblasti) a určitě má negativní vliv i na 

zdravotní stav obyvatel v okolí energetického zdroje. Z pohledu obyvatel nejen České 

republiky by tedy byla internalizace externalit zcela jistě žádoucí 

V kapitole druhé je již zmíněno, že v případě externalit vlastně dochází k selhávání 

trhu. Trh v případě externalit nefunguje, protože není jasné, kdo a kolik získává a ztrácí. 

Kvantifikací externalit a jejich internalizací je možné alespoň zmírnit negativní dopady 

výrobních procesů na stav životního prostředí. Totéž by mělo být výsledkem implementace 

ekologické daňové reformy.  Ocenění může být nedokonalé, avšak jakékoli ocenění vlivu 

výroby na životní prostředí, které povede ke zlepšení jeho stávajícího stavu, je žádoucí.  

Metody hodnocení, resp. ocenění externalit lze obecně dělit podle přístupu, jakým 

vznikly, na metody preferenční a metody expertní [9]. Preferenční metody jsou založené na 

zjišťování subjektivních pocitů, požadavků jednotlivců; na zjišťování ochoty lidí platit za 

lepší kvalitu prostředí nebo přijímat kompenzace za zhoršené podmínky životního 

prostředí. Metody expertní vycházejí z expertního určování nákladů a rizik spojených 

s externalitami. Tyto metody vycházejí z nákladů obnovy, nákladů příležitosti, nákladů 

odvrácení či zmírnění a metody funkce škod. Některé metody lze zařadit jak mezi 

preferenční, tak expertní – záleží na pohledu zkoumání. Podrobněji jsou známé možnosti 

kvantifikace externalit popisovány v dalším textu.  
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4.1 Metody preferen ční 

4.1.1 Metoda hedonického oce ňování 

Tato metoda (modely prvního stupně Griliches, 1971 a Rosen, 1974) vychází z 

předpokladu, že cena soukromého statku je funkcí jeho užitných vlastností či 

charakteristik, a že lze změřit vliv těchto jednotlivých vlastností na cenu. Rozdíl v 

množství a kvalitě užitných vlastností statku má za následek rozdílnou cenu. Cenový rozdíl 

plynoucí z rozdílu příslušné užitné charakteristiky představuje implicitní nebo také 

hedonickou (rozkošnickou, požitkářskou) cenu. Se stejným předpokladem se počítá i pro 

veřejné statky, např. čistotu ovzduší. Místní rozdíly v kvalitě ovzduší se tak například 

odrážejí v ceně soukromého statku bydlení.  

Pokud platí, že umístění bytu či jiné nemovitosti v různě kvalitním životním prostředí 

poskytuje různě vysoké užitky jeho uživatelům či vlastníkům, tak potom z rozdílů cen 

přibližně stejných nemovitostí, umístěných v rozdílných podmínkách životního prostředí, 

lze odvozovat ocenění, které lidé podmínkám životního prostředí připisují. 

Další variantou uplatnění hedonické metody je zkoumání rozdílů ve mzdách mezi 

městy s rozdílnými charakteristikami životního prostředí i např. s různou nabídkou veřejně 

poskytované infrastruktury.  

Hedonická metoda představuje celkově teoreticky dobře fundovaný přístup. Z hlediska 

jejího praktického využití je však nutno předpokládat, že: 

� použití této metody je účelné, pokud jsou veřejné statky (a jejich poškození) 

jednotlivci vnímány a skutečně hodnoceny. V oblasti životního prostředí se mnohdy 

jedná o změny, jejichž identifikace je možná pouze na základě velmi speciálních 

informací a o jejichž dlouhodobých důsledcích je málo známo. Při použití této 

metody je pak nebezpečí systematického podhodnocení užitku opatření k ochraně a 

zlepšení životního prostředí, 

� existuje předpoklad dostatečné variability podmínek v komunální infrastruktuře 

a dostatečně odlišné rozdíly v kvalitě životního prostředí mezi zkoumanými regiony. 

Pokud tento předpoklad není splněn, poskytuje tato metoda zcela nedostatečné 

výsledky. Pomocí této metody pochopitelně nelze hodnotit globální změny životního 

prostředí; 
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� trh s byty a nemovitostmi (případně trh práce) představují trhy dokonalé konkurence 

a nacházejí se v rovnováze. Ve skutečnosti jsou však tyto trhy často i výrazně 

regulovány. Z tohoto důvodu se například pro SRN nepodařilo prokázat negativní 

vliv hluku na výši nájemného či cenu domů. 

4.1.2 Metoda cestovních (p řepravních, transportních) náklad ů 

Metoda cestovních či dopravních nákladů [8] se rozvinula zejména pro měření hodnot 

a užitků z rekreačních a krajinně estetických funkcí přírody a rovněž pro obecné hodnocení 

času. 

Základní idea této metody spočívá ve faktu, že peníze a čas, který lidé vynakládají na 

cestování do přírody, jsou odhadem ochoty platit za tyto přírodní statky. Problémem zde je, 

že některé rekreační oblasti mají nulovou nebo velmi nízkou cenu vstupu, což znamená, že 

u nich nelze uplatnit odhad poptávky tradičním způsobem. Nicméně analýzou toho, jak 

lidé reagují na cestovní náklady, lze dospívat k určitým oceněním přírodních celků. 

Odhad poptávky a odvození hodnot přírodních celků vyžaduje analyzovat změny v 

cenách, spotřebě a kvalitě příslušného přírodního území. Protože náklady na návštěvu 

místa se skládají jak z dopravních nákladů, tak z nákladů času, který je třeba na návštěvu 

vynaložit, plyne z toho, že úloha času je podstatná pro celkové ocenění. Čas je zahrnut 

proto, že má své alternativní náklady, např. v podobě času stráveného prací. Pokud by 

náklady času byly opomenuty, mohlo by být výsledné ocenění vychýleno. 

Tato metoda je značně náročná na vstupní data. Jde o zjištění počtů návštěvníků, jejich 

bydliště, sociálně-ekonomických charakteristik, délky cestování, doby strávené v rekreační 

oblasti, cestovních nákladů, hodnot, které budou přisouzeny času, jednotlivé aspekty 

kvality prostředí atd.  

Tato metoda je použitelná především pro oceňování jednotlivých (izolovaných) 

rekreačních oblastí a s nimi spojených vlastností (dobrá kvalita ovzduší, vody, ticho, atd.). 

Ale také i pro oceňování jiných, ale více méně izolovaných služeb, např. jako služby 

divadel, muzeí, výstav. Metoda je dobře zpracovaná, ale není zcela reálná a využitelná v 

praxi. Např. návštěva kina může být spojena s návštěvou restaurace a výpočet pro návštěvu 

kina bude u obou variant velmi rozdílný, v jedné z variant bude užitek nadhodnocený.  
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4.1.3 Metoda mzdového rizika 

Metoda [4] je postavena na stejné myšlence jako hedonické oceňování. Příslušným 

trhem však v tomto případě není trh nemovitostí, nýbrž trh práce. Předpokládá se, že každý 

člověk si může zvolit mezi výší svého příjmu a zdravím – tedy je sledováno subjektivní 

ocenění zdraví, ochota jedinců platit za zdraví. Podobně jako trh nemovitostí je trh práce 

ovlivňován řadou faktorů, které se promítají v ceně práce, neboli ve mzdové sazbě. 

Pokud trh práce funguje svobodně, potom lze předpokládat, že práce s vyšším rizikem 

ohrožení zdraví budou spojeny i s vyšší mzdovou sazbou, než je tomu u prací s menším 

zdravotním rizikem. Při využití této metody by se pro věrohodné výsledky mělo počítat 

s určitými předpoklady, jako např. oblast trhu práce, kupní síla v oblasti apod. Lze se 

domnívat, že práce se stejným rizikem ohrožení zdraví, vykonávaná v oblasti s vysokou 

nezaměstnaností, bude mít zcela jistě nižší mzdovou sazbu. Stejně jako jiné metody, 

založené na subjektivním hodnocení, nebude metoda mzdového rizika poskytovat zcela 

věrohodné výsledky. 

4.1.4 Metoda kontingentního oce ňování (Contingent Valuation Method - 

CVM) 

Preferenční metoda CVM [8, 4] je dotazníkovou metodou zjišťování preferencí 

jednotlivců; respondenti jsou při uplatnění této metody dotazováni, nakolik si cení 

příslušný statek nebo službu. Metoda je nazývána kontingentní – pevně stanovenou, 

podmíněnou – ze dvou důvodů: 

� používá kontingentních metod hodnocení = ve smyslu podmíněných metod – 

podmíněných deskripcí problému, způsobem placení apod. (speciálně strukturované 

dotazníky respondenty podněcují k tomu, aby zveřejnili svoje preference pro 

konkrétní, přesně popsané problémy kvality životního prostředí), 

� o zboží či službě se nepředpokládá, že by byly poskytovány přímo v rámci šetření. 

Díky své hypotetičnosti je metoda použitelná na ocenění zejména takových 

environmentálních statků, pro které neexistují příslušné trhy.  

Narozdíl od průzkumů veřejného mínění CVM vyjadřuje postoje a názory lidí 

prostřednictvím peněžních ocenění a soustřeďuje se zejména na netržní statky a služby. 

Ideální je tedy i pro oceňování externalit. Dosavadní praktické poznatky s uplatňováním 
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této metody hovoří o tom, že dobře připravená a prováděná CVM je schopná poskytovat 

stejně dobré odhady jako jiné metody oceňování.  

Vyhodnocení CVM však není možné zjednodušovat na pouhé sečtení odpovědí 

respondentů. Metodou CVM lze získat relativně spolehlivé výsledky, odpovídající ocenění 

statků, ale není to nijak snadné. Američtí ekonomové k metodě vypracovali pravidla pro 

aplikaci CVM, která mohou zájemce o metodu předem odradit [1]. Nicméně je nutno mít 

stále na paměti, že se jedná o výsledky, získané vyhodnocením názorů laiků na danou 

problematiku a s tímto vědomím posuzovat jejich věrohodnost. 

Účastník šetření se uvede do pozice kupujícího. Stejně jako při aukci může uvést 

maximální ochotu platit, aby mohl využívat zlepšení statku. Přitom je důležité zdůraznit, 

že na zlepšený stav nemá právo, nýbrž toto právo musí získat (zaplatit). Obdobně může jít 

i o nákup práva na zachování přírodního statku. Toto právo však může též vlastnit a pak je 

v situaci prodávajícího. Je tedy dotazován, za jakou cenu by toto právo prodal, jinak řečeno 

při jakých minimálních požadavcích kompenzace by se vzdal plánovaného zlepšení či 

stávající kvality přírodního statku (marginální ochota přijímat). 

Dotazovanému musí být jasně naznačeno, v jaké formě by hypotetické platby 

uskutečňoval (případně obdržel). U projektů, z jejichž využívání nemůže být dotazovaný 

vyloučen (tj. u veřejných statků), je nutno zdůraznit, nakolik jeho odpověď ovlivní šance 

realizace daného záměru.  Pokud totiž dotazovaný vychází z předpokladu, že projekt bude 

v každém případě uskutečněn, neexistuje pro něj téměř stimul, aby projevil svoji 

preferenci. 

4.1.5 Metody ocen ění environmentálních statk ů a služeb pomocí náklad ů a 

fyzických škod 

Níže vyjmenované metody, blíže nepopisované, se dají také zařadit mezi metody 

preferenční; někdy mají povahu metod expertních. Více méně vycházejí ze skutečné 

hodnoty nákladů (tedy spíše expertní přístup), které jsou vynakládány na prevenci nebo 

obnovu enviromentálního zdroje, nákladů na zabránění znehodnocení veřejného statku 

apod. (a náklady souvisejí s tím, jakou variantu ochrany preferovali jedinci): 

� Metoda nákladů prevence, náhrady (obnovy) environmentálního zdroje 

� Metoda nákladů zabránění 

� Metoda nákladů příležitosti (alternativních nákladů) 
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� Metoda ocenění environmentálního statku analýzou rizika tržních škod 

� Metoda funkce škod (metoda dávka-reakce) 

4.1.6 Participativní p řístupy 

Lze konstatovat, že participativní přístupy připomínají tzv. delfskou metodu (A. F. 

Osborn ve 30. letech 20. století upravil metodu pro praktické použití) [5]. Delfská metoda 

spočívá v řešení problémů tak, že jsou jednotlivým expertům v různých časových 

okamžicích opakovaně pokládány otázky, jejichž odpovědi a reakce na ně jsou následně 

vyhodnoceny z hlediska časového a z hlediska argumentů, jimiž experti vysvětlují své 

názory. 

Hlavním rysem participativních přístupů je práce ve skupině. Ta umožňuje vzájemné 

ovlivňování názorů jednotlivých účastníků. Jednotlivci jsou seznámeni s názory ostatních a 

vlivem nových informací mohou svá původní stanoviska změnit. Z toho důvodu je tento 

přístup někdy nazýván také transformačním, protože hodnoty vyjádřené na začátku 

procesu se mohou výrazně lišit od těch, ke kterým se dospěje v závěru konference. Hrozí 

však riziko, že výsledný názor bude výrazně ovlivněn osobnostmi dominantními či 

komunikativnějšími. Toto riziko je tím větší, čím jsou skupiny menší.  

 

4.2 Metody expertní 

Základními expertními metodami pro oceňování externalit jsou metoda hessenská [3] 

a metoda zvaná ExternE [3]. V některých zemích Evropské unie (SRN, Rakousko) existují 

i jiné, než uvedené expertní metody. Při jejich bližším zkoumání lze konstatovat, že z velké 

části jsou shodné s metodou hessenskou – zabývají se hodnotou nebo náhradou zničeného 

biotopu. V různých zemích je však aplikace rozdílná.  

Obecně lze ale říci, že v Evropě a v Evropské unii je již tradičně přikládána při 

rozhodování v řadě oblastí, a to nejen v oblasti ochrany životního prostředí, větší váha 

expertním oceněním než v liberálních tržních ekonomikách, jakými jsou např. USA, 

Austrálie či Nový Zéland. I když také u expertního hodnocení může být výsledek ovlivněn 

subjektivně (například určitým zaměřením expertního týmu, jejich výběrem relevantních 

kritérií), bude výsledek zcela jistě více objektivní. Metody pracují s dostupnými 

odbornými znalostmi expertů v daném oboru, nejsou odkázány jen na reprezentativní 

vzorek laické veřejnosti. 
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4.2.1 Hessenská metoda 

Hessenská metoda byla vyvinuta v SRN ve spolkové zemi Hessensko. V roce 1992 

byla právně zakotvena v legislativě této země a od té doby je zde i v praxi plně využívána. 

Metoda spočívá v expertním bodovém ohodnocení typů biotopů („ekologických území“; 

místních prostředí, která splňují nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů), kdy 

bodová hodnota pro určitý biotop byla získána z hodnocení osmi faktorů - charakteristik, 

každý o možném rozsahu od jednoho do šesti bodů (vyloučeno je použití nuly), a to: 

� čtyř ekologických: zralost, přirozenost, diverzita struktur, diverzita druhů typu 

biotopu a  

� čtyř vzácností: vzácnost typu biotopu, vzácnost druhů tohoto biotopu, citlivost či 

zranitelnost biotopu, ohrožení množství a kvality biotopu. 

Součet bodů za prvé čtyři (ekologické) charakteristiky byl násoben součtem bodů za 

druhé čtyři (ekonomické) charakteristiky a výsledný počet byl vztažen k maximálně 

možnému počtu bodů (576). 

[(1 + 2 + 3 + 4) x (5 + 6 + 7 + 8) / 576] x 100 = počet bodů (3-100) 

Získaný počet bodů pro každý jednotlivý biotop (3-80 bodů) byl převeden do peněžní 

podoby násobením jednoho bodu průměrnými náklady obnovení přírodních struktur - v 

Hesensku to bylo v 90. letech 0,62 DM/hodnotový bod. Po přechodu na EUR oficiálním 

přepočtem 1,95583 DEM/EUR, činí tato hodnota 0,32 EUR na jeden bod, tj. po přepočtu 

průměrným směnným kursem v  r. 2009 (cca 25,70 Kč/EUR) 8,22 Kč/bod; v r. 2003 to 

bylo 10,17 Kč/bod.  

Velmi zjednodušeně a stručně lze postup výpočtu vyrovnávacího poplatku dle 

příslušné směrnice hessenského ministerstva rozvoje země, zemědělství, lesnictví a 

ochrany přírody [1], popsat takto: 

� Provede se bodové ohodnocení ploch před plánovaným zásahem A. 

� Provede se bodové ohodnocení těchto ploch po zásahu B. 

� Vypočte se bodový rozdíl A - B a vynásobí se hodnotou 1 bodu. 

� Pokud zásah způsobuje dodatečné poškození (vzhled krajiny, ohrožení velmi 

vzácných druhů vegetace apod.), provede se doplňkové ocenění s bodovou přirážkou 

až 10 % na 1 m2. V případě, že území po zásahu má z těchto hledisek vyšší hodnotu, 

lze provést bodovou srážku. 
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� V mimořádných případech (např. přerušení stezek ohrožených druhů živočichů) se 

provede výpočet pro stanovení vyrovnávacího poplatku. 

Pro ČR je však nutno stanovit odborně hodnotu bodu, která by byla po přepočtu podle 

směnného kurzu při každé jeho změně jiná, a to téměř každý den. Variantou je použití ne 

směnného kurzu, ale ukazatele parity kupní síly tuzemské měny, který ale také kolísá – i 

když ne tak výrazně (v r.2002 by  bod dle parity kupní síly byl ohodnocen 4,54 Kč, v r. 

2008 - vlivem inflace - 6,44 Kč). 

Další variantou je využít zpracované metodiky Hodnocení a oceňování biotopů České 

republiky [7]. Zde byla vyčíslena průměrná hodnota jednoho bodu na základě analýzy 

celkem 136 konkrétních revitalizačních akcí z různých míst České republiky, při kterých 

byla zásahem do přírody a krajiny zvýšena ekologická hodnota daného území. Výpočtem 

byla vyčíslena hodnota jednoho bodu na 12,36 Kč. Finanční hodnota jednoho bodu dle 

výše uvedené metodiky je asi dvojnásobně vyšší než hodnota bodu zjištěná přepočtem 

k současné hodnotě parity kupní síly. Nicméně pro výpočty bude více odpovídající – je 

spočtena na podmínky České republiky. 

4.2.2 Metoda ExternE 

Metoda ExternE [3] je jako expertní metoda, založená na společném výzkumu zemí 

EU a USA (jako Projekt ExternE, tedy Externalities of Energy; zahájený v roce 1991 

s finanční podporou Evropské komise DG Research), využívána v Evropě od počátku 

devadesátých let. Je uznávána jak odborníky, tak politiky a je jedním z nejkomplexnějších 

pokusů o kvantifikaci externalit z energetických výrob. Metoda se sice řadí mezi expertní, 

je však z velké části (cca 40 %) založena na preferenci osob; respektive hodnoty, se 

kterými pracuje, vycházejí z ochoty jedinců platit za zlepšení životního prostředí.  

ExternE využívá takzvanou analýzu dráhy dopadu (Impact Pathway Analysis, IPA) a 

metodu hodnocení životního cyklu výrobku (Life Cycle Assessment, LCA). Hodnocení 

životního cyklu analyzuje celou zátěž způsobenou elektrárnou, tedy nejen samotný provoz 

elektrárny, ale i těžbu, dopravu a zpracování paliva a likvidaci odpadů. IPA pak sleduje 

cestu škodlivin, které elektrárna způsobila a vyhodnocuje jejich dopad na lidské zdraví, 

budovy, materiály, změnu klimatu. Všechny tyto dopady zahrnují pouze klasické polutanty 

(oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx, tuhé znečišťující látky TZL). 

Pro stanovení hodnoty externalit touto metodou je nutné vyhodnotit dopady výroby (v 

této práci pak konkrétně výroby elektrické energie z hnědého uhlí) na okolí, které mohou 
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být kladné i záporné. V rámci ExternE (při různých projektech) se hodnotí dopady 

polutantů na tyto oblasti: 

� Lidské zdraví, nemocnost, úmrtnost 

� Budovy a materiály 

� Zemědělská produkce 

� Změna klimatu 

� Externality z ostatních činností souvisejících z výrobou (např. těžba uhlí, doprava 

uhlí apod.) 

V následujících krocích jsou pak zjišťovány peněžní hodnoty jednotlivých vlivů. Tam, 

kde je to možné, je využito tržních cen (např. škody na majetku – opravy fasád apod.). Pro 

kvantifikaci zdravotních rizik (rizika úmrtí, rizika zdravotních potíží) byla v projektu 

ExternE zejména využita metoda podmíněného hodnocení (Contingent Valuation Method, 

CVM; viz. Kapitola 4.1.4). Podle tohoto přístupu je hodnota ztráty jednoho roku života 

50 000 EUR, což je přibližně 1,35 milionu Kč. Vedle toho byly využity i jiné preferenční 

metody, jako metoda hedonická nebo metoda cestovních nákladů.  

Pro kvantifikaci externích nákladů z výroby elektrické energie a tepla byly pro 

aplikaci metody ExternE vyvinuty různé programové modely, z nichž nejpoužívanější jsou 

modely EcoSense/EcoSenseLE, Gemis a Risk Poll. Výstupem z určitého modelu je pak 

výše externích nákladů, vyplývajících z výroby elektrické energie a tepla určitou 

energetickou technologií, vztažené na 1 vyrobenou kWh nebo externích nákladů za celý 

zdroj. Z uváděných tří modelů, poskytuje Gemis nejkomplexnější výsledky. Volba toho 

kterého modelu je odvislá od počtu a kvality vstupních údajů na jedné straně a požadované 

skladby a přesnosti výstupů na straně druhé. 

Metody ExternE bylo využito pro výpočty sazeb v návrhu ekologické daňové reformy 

(viz Koncepce EDR [18]), aplikované pro Českou republiku v rámci projektu 

VaV/320/1/03 MŽP „Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody 

jejich internalizace“ řešeného Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 

v Praze. 
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5. Měření externalit a jejich srovnání 

Základním cílem diplomové práce je navržení vhodného způsobu kvantifikace 

externalit při výrobě elektrické energie z hnědého uhlí. Porovnány a analyzovány budou 

výsledky získané dvěma metodami oceňování externalit u typového příkladu výroby 

elektrické energie, kdy je jako palivo používáno hnědé uhlí. Na základě této analýzy 

výsledků pak bude vyhodnocena optimální varianta pro sazbu daně za elektrickou energii 

vyráběnou z hnědého uhlí. Vzhledem k tomu, že preferenční metody mají omezenou 

vypovídající i aplikační schopnost, bylo zvoleno porovnání hodnot externalit vypočtených 

expertními metodami – Hessenskou a ExternE. Pro výpočet je uvažována fiktivní, dále 

popsaná elektrárna „EL“, která využívá jako surovinu, resp. palivo pro výrobu elektrické 

energie hnědé uhlí z blízkého povrchového lomu „L“. 

 

5.1 Popis t ěžební lokality a elektrárny 

Pro typový srovnávací příklad ocenění (hodnocení) externalit dvěma uvedenými 

expertními metodami jsou uvažovány externality, které souvisejí s výrobou elektrické 

energie ve zdroji velkého výkonu (tj. nad 50 MWe) a současně mají přímou souvislost s 

těžbou paliva používaného pro zásobování tohoto energetického zdroje. Uvažovaná 

elektrárna má celkový instalovaný výkon 400 MWe a je vybavena účinnou technologií pro 

odsíření spalin. Odebírá pro výrobu elektrické energie palivo – výhradně hnědé uhlí, jehož 

těžba se uskutečňuje povrchovým způsobem dobývání v blízké lokalitě. Palivo je z lomu 

do elektrárny dopravováno pasovými dopravníky. 

Pro typový srovnávací příklad elektrárny „EL“ a blízkého lomu „L“ jsou uvažovány 

tyto zjednodušující podmínky a předpoklady: 

Lom „L“: 

� je výhradní dodavatel hnědého uhlí pro elektrárnu „EL“ a část produkce hnědého uhlí 

odchází do další elektrárny 

� báňská činnost byla zahájena v roce 1970, rok ukončení v roce 2020 

� celková plocha P zasažená báňskou činností činí 20 km2 
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� celková těžba Q uhlí za hodnocené období 380 mil.t 

� podíl ploch před zahájením těžební činnosti je následující (v %): 

- zemědělská půda včetně zatravněných ploch 70 

- zastavěné plochy    20 

- sady, zahrady, skupiny stromů    7 

- vodoteče a vodní plochy    2 

- ostatní (silnice, železnice apod.)   1  

� podíl ploch po ukončení báňské činnosti a rekultivaci území postižené těžbou (včetně 

vybudování skládky odpadů) (v %): 

- lesy a sady     60 

- zemědělská půda včetně zatravněných ploch 18 

- vodoteče a vodní plochy    15 

- průmyslové plochy vč.skládky odpadů   5 

- ostatní (silnice, cesty apod.)    2 

Elektrárna „EL“: 

� elektrárna vykazuje následující roční technicko-hospodářské ukazatele: 

- produkce elektřiny    3 500 GWh 

- spotřeba hnědého uhlí    3 000 tis. t 

- spotřeba CaCO3 pro odsiřování       80 tis. t 

- spotřeba vody    10 000 tis. m3 

� výstavba elektrárny byla zahájena v roce 1975 a její fyzická životnost odpovídá 

životnosti lomu „L“ (tj. 45 let). Pak bude na ploše vystavěna jiná elektrárna, 

pravděpodobně solární. Celková plocha elektrárny včetně složišť je 2 600 tis. m2. 

� elektrárna vyrábí elektřinu 24 hodin denně 

� předpokládaná produkce elektrické energie za celou dobu životnosti elektrárny (se 

zohledněním možných výpadků) je odhadnuta na celkovou produkci 145 000 GWh 

� podíl ploch areálu elektrárny a složiště popelovin před výstavbou (v %): 
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- zemědělská půda     98 

- komunikace      1 

- vodní toky       1 

� podíl ploch po ukončení činnosti elektrárny a následné rekultivaci území (v %): 

- zastavěná plocha (nová solární elektrárna) 41  

- lesy a lesní světliny    58 

- ostatní (komunikace)      1 

 

5.2 Výpočet hodnot externalit r ůznými metodami a jejich 
porovnání 

5.2.1 Stanovení hodnot externalit hessenskou metodo u 

Při výpočtech hodnot externalit souvisejících s výrobou elektrické energie založené na 

hnědém uhlí jako palivu bylo využito postupů popsaných v materiálu Kvantifikace 

externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí [3]. Podklady k výpočtům (výpočty 

bodových hodnot biotopů) jsou uvedeny v Příloze č. 1. Pro výpočty byla použita hodnota k 

= 12,36 Kč za bod dle Hodnocení a oceňování biotopů České republiky [7].  

Pro výpočet externality z výroby elektrické energie hessenskou metodou je jedním ze 

vstupů hodnota externality na jednu tunu hnědého uhlí vytěženého v lokalitě lomu „L“. 

Jako první je nutno spočítat externalitu ze záboru území pro těžbu hnědého uhlí 

povrchovým způsobem dobývání. Po bodovém ohodnocení biotopů před zahájením báňské 

činnosti je průměrná bodová hodnota A = 18,57 bodů. Průměrná bodová hodnota území po 

závěrečné sanaci a rekultivaci je B = 22,34. Hodnota krajiny po zásahu je vyšší o 20,3 % 

než před zásahem. Po dosazení do vzorce pro výpočet externality ze záboru území vyjde 

následující hodnota externality Ez: 

           [(A – B) . P] .  k      [(18,57 – 22,34) . 20] . 12,36   

Ez =          =               =   - 2,45 Kč / t 

                 Q                        380 

kde A…….průměrná bodová hodnota území před zahájením báňské činnosti 

   B……..průměrná bodová hodnota území po závěrečné sanaci a rekultivaci 
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   P…….celková plocha povrchového lomu (km2) 

   Q……celková těžba uhlí za dobu životnosti lomu (mil. t). 

   k……hodnota jednoho bodu v Kč (stanovená pro podmínky ČR na 12,36 Kč/bod) 

Výsledná záporná hodnota externality ze záboru území svědčí o tom, že externalita je 

pozitivní – krajina byla rekultivací zhodnocena. 

Dalším výpočtem je stanovena externalita z vlastní těžební činnosti. Pro tento 

výpočet je třeba znát  

� průměrnou bodovou hodnotu lomu před zásahem  A = 18,57  

� průměrnou bodovou hodnotu provozovaného lomu  B = 9,05  

� plochu těžby P = 20 km2  

� celkovou těžbu uhlí za období životnosti lomu Q = 380 mil. t   

� faktor času záboru celé plochy provozovaného lomu t = 1  

Faktor času v tomto fiktivním výpočtu je roven jedné, neboť výpočet závisí na 

průměrných časech záboru území, pokud lom sestává z více oddělených těžebních lokalit 

(jam), s různými dobami těžby. V tomto fiktivním případě je uvažována pouze jediná 

lokalita (jáma) a z toho vyplývá pouze jediná celková doba záboru území. 

Po dosazení do vzorce pak vychází externalita z těžby: 

 

           [(A – B) . P] .  k     [(18,57 – 9,05) . 20] . 12,36   

Et =      . t =            .  1   =   6,19 Kč / t 

                 P                380 

Vzhledem k tomu, že při závěrečné sanaci se počítá s vybudováním skládky, je tento 

záměr kladný a vytváří pozitivní externalitu. Pro výpočet pozitivní externality z ukládání 

odpadů je třeba znát  

� plochu určenou pro skládku  P = 1 km2 

� průměrnou bodovou hodnotu území před záborem  A = 18,57 

� celkovou těžbu uhlí za období životnosti lomu Q = 380 mil. t   

Po dosazení do vzorce pak vychází externalita z ukládání odpadů: 
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                A . P . k    18,57 . 1 . 12,36   

Eo =     =    =   0,604 Kč / t 

              Q             380 

 

Celková hodnota externality z báňské činnosti lomu „L“  je součtem tří výše 

vypočtených externalit, tedy: 

� externality ze záboru území Ez      - 2,450 Kč / t 

� externality z vlastní těžební činnosti Et    6,190 Kč / t 

� externality z ukládání odpadů No   - 0,604 Kč / t  (uvedena záporná 

hodnota, i když byl výsledek kladný – jedná se o pozitivní externalitu) 

Hodnota externality z těžby uhlí na lomu „L“ dle hessenské metody je vypočtena na 

3,136 Kč /t. 

Pro výpočet hodnoty celkových externích nákladů z výroby elektrické energie  

spalováním hnědého uhlí v elektrárně „EL“ se  dělí i tento postup na dílčí výpočty. Jako 

první byla vypočtena externalita ze záboru území (plocha elektrárny a složiště pevných 

odpadů z provozu elektrárny) postupem shodným s výpočtem záboru území lomu. Po 

bodovém ohodnocení biotopů před zahájením činnosti elektrárny (před zásahem) je 

průměrná bodová hodnota A = 13,88 bodů. Průměrná bodová hodnota území po zásahu je 

B = 17,76. Po dosazení do vzorce (celková plocha elektrárny 2,6 km2; celková produkce 

elektrické energie po dobu životnosti elektrárny 145 000 GWh) vyjde následující hodnota 

externality ze záboru území Ez: 

   [(A – B) . P] .  k    [(13,88 – 17,76) . 2,6] . 12,36   

Ez =                      =                                           =   - 0,0008599 Kč / kWh 

             Q                 145 000 

 

kde A…….průměrná bodová hodnota území před zahájením výstavby elektrárny 

   B……..průměrná bodová hodnota území po ukončení činnosti (po sanaci) 

   P…….celková plocha elektrárny (km2) 

   Q……celková produkce el.energie po dobu životnosti elektrárny (GWh). 

   k……hodnota jednoho bodu v Kč (stanovená pro podmínky ČR na 12,36 Kč/bod) 
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Výsledná záporná hodnota externality opět svědčí o tom, že díky zhodnocení ploch se 

zde jedná o externalitu pozitivní. 

Externalita z provozní činnosti elektrárny se skládá v podstatě z externality z emisí, 

z odpadů a ze spotřeby vstupních surovin při výrobě elektrické energie. Při výrobě 

elektřiny totiž dochází ke vzniku externalit jednak z emisí a odpadů při vlastní výrobě a 

také ze spotřeby vstupních surovin, tedy uhlí, vody a vápence (CaCO3) pro odsiřovací 

proces. Pro externality z emisí nelze využít hessenské metody, protože nelze jednoznačně 

určit hodnotu biotopů před a po „zásahu“, nejedná se totiž o zábor území a jeho změnu. 

V materiálu Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí [3] je 

použito hodnocení výše škod pomocí mezních nákladů prevence s použitím nákladových 

křivek, které byly pro podmínky ČR a pro hlavní polutanty (tuhé znečišťující látky TZL, 

oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx a oxid uhelnatý CO) v roce 1997 v Českém 

ekologickém ústavu (nyní Česká informační agentura životního prostředí CENIA, vznikla 

1. dubna 2005 z Českého ekologického ústavu) konstruovány pro období po roce 1998, 

přičemž se vycházelo z nákladů vynaložených na ekologizaci českých elektráren. 

V diplomové práci je využito stejného způsobu, průměrná hodnota tuny polutantu dle 

nákladových křivek ale je upravena o inflaci mezi roky 1997 a 2009. Pro výpočet jsou 

potřeba následující údaje: 

� produkce elektřiny za rok       3 500 000 MWh 

� emise hlavních polutantů v roce:  TZL     220 t 

        SO2  3 400 t 

       NOx   7 200 t 

       CO     500 t 

� Průměrná hodnota 1 t polutantu, dle nákladových křivek upravených o inflaci:  

     TZL  14,66 tis. Kč.t-1 

        SO2  14,66 tis. Kč.t-1 

       NOx   16,42 tis. Kč.t-1 

       CO  48,09 tis. Kč.t-1 

Výpočet externality z emisí hlavních polutantů je přehledně uveden v následující 

tabulce: 
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Tabulka 1     Výpočet externality z emisí hlavních polutantů 

Hodnota externality 

Polutant Objem emisí 

Hodnota na 1 t 

emisí 

v tis. Kč.t-1 
Celkem v tis. 

Kč 

Celkem v Kč za 

1 kWh 

TZL 220 14,66 3 225 0,000921 

SO2 3 400 14,66 49 844 0,014241 

NOx 7 200 16,42 118 224 0,033778 

CO 500 48,09 24 045 0,006870 

Celkem    0,055810 

 

Hodnota externality z emisí při výrobě elektrické energie v cenách roku 2009 činí 

přibližně 0,056 Kč/kWh. 

Dalším výpočtem jsou stanoveny externality ze spotřeby vstupních surovin, tedy uhlí, 

vody a vápence.  

Množství vody, přiváděné do elektráren je poměrně značné. Většina vody je však 

určena pro chlazení, menší část je odváděna do odkališť nebo pro proces odsiřování. 

V každém případě je ale jednoznačné, že voda se vrací zpět do svého přirozeného 

koloběhu. Voda je zpravidla čerpána z blízkých řek (např. elektrárny Tušimice a Počerady 

využívají vodu z Ohře, elektrárna Ledvice z Bíliny) a do přirozeného koloběhu se vrací 

buď formou odparu při chlazení nebo je po vyčištění vedena zpět do řeky. Protože pro 

vypouštění odpadních vod jsou v ČR stanovena přísná kritéria (zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)), lze předpokládat, že vypouštěná voda 

z elektrárny zpět do řeky nezpůsobuje žádné negativní externality. Při odparu z chlazení 

lze předpokládat totéž. Z výše uvedeného je zřejmé, že voda v procesu výroby elektrické 

energie neztrácí na kvalitě a není tedy nutné zabývat se výpočtem externalit. 

Pro spotřebu uhlí je převzata hodnota externality stanovená pro těžbu uhlí v lokalitě, 

která je dodavatelem uhlí pro elektrárnu. V našem fiktivním příkladu tedy jsou uvažovány 

tyto vstupní údaje: 
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� produkce elektřiny    3 500 GWh 

� spotřeba hnědého uhlí    3 000 tis. t 

� hodnota externality na 1 tunu uhlí vytěženého v lokalitě lomu „L“ – výpočet viz 

strana 31             3,136 Kč / t 

Specifická spotřeba uhlí na vyrobenou jednu MWh činí 0,857 t. Roční hodnota 

externality ze spotřeby uhlí je 0,00269 Kč/kWh , tedy 9,415 mil. Kč.  

Pro spotřebu vápence je hodnota externality vypočtena stejně jako u lomu „L“. 

Předpokládá se, že se vápenec těží výhradně lomovým způsobem, externality tak vznikají 

jak ze záboru území, tak z vlastního provozu lomu. Pro výpočet jsou nezbytné následující 

údaje: 

� produkce elektřiny    3 500 GWh 

� spotřeba CaCO3 pro odsiřování        80 tis. t 

� hodnota externality z těžby vápence (výpočet hodnoty je Přílohou č. 2 diplomové 

práce)                10,28 Kč / t 

Celková roční hodnota externality ze spotřeby vápence tedy činí 816 000 Kč. Hodnota 

externality na 1 vyrobenou kWh 0,000233 Kč/kWh. 

Celková hodnota externality z provozu elektrárny „EL“  je součtem výše 

spočtených externalit, tedy: 

� externality ze záboru území                           -  0,0008599 Kč/kWh 

� externality z emisí hlavních polutantů              0,056 Kč/kWh 

� externality ze spotřeby vstupních surovin – uhlí          0,00269 Kč/kWh 

� externality ze spotřeby vstupních surovin – vápenec   0,000233 Kč/kWh 

Hodnota externality vztažené na 1 kWh elektrické energie vyrobené v elektrárně 

„EL“ dle hessenské metody je vypočtena na 0,058 Kč / kWh. 

 

5.2.2 Stanovení hodnot metodou ExternE 

Hodnoty externalit metodou ExternE i pro fiktivní elektrárnu jsou srovnatelné 

s hodnotami, které byly vypočteny odborným kolektivem z Centra pro otázky životního 

prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK) v rámci projektu VaV/320/1/03. Kvantifikace 
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byla provedena pomocí softwarových modelů EcoSense a Risk Poll a pro výrobu 

elektrické energie z hnědého uhlí, respektive na 1 k Wh vyrobené elektřiny, byly 

stanoveny následující externí náklady: 

Náklady na 1 kWh v Kč 

� Úmrtnost  0,34 

� Nemocnost  0,17 

� Materiály a budovy 0,03 

� Změna klimatu  0,63 

� Upstream  0,02  procesy předcházející výrobě elektřiny (těžba uhlí,  

doprava a podobně) 

CELKEM  1,18        

 

Hodnota 1,18 Kč / kWh byla ponížena o změnu klimatu, tedy o 0,63 Kč / kWh, která 

není v hessenské metodě hodnocena, její vyčíslení není jednoznačné. Vzhledem k různým 

preferencím různých subjektů může tato položka nabývat velmi rozdílných hodnot. Pro 

výpočet se v metodě ExternE nyní používá přístup, při němž se oceňují náklady na snížení 

emisí skleníkových plynů. Konkrétně je používána hodnota, kterou musí SRN vynaložit na 

snížení oxidu uhličitého o jednu tunu, aby splnilo závazky plynoucí z Kjótského protokolu 

[17]. Pro porovnání vypočtených hodnot je tedy jako s celkovou hodnotou externality 

vztažené na 1 kWh elektrické energie vyrobené v elektrárně „EL“ dle metody ExternE 

počítáno s hodnotou 0,55 Kč / kWh.  

 

5.2.3 Porovnání vypo čtených hodnot 

Porovnání hodnot externalit získaných za použití hessenské metody a metody ExternE 

je následující: 

� Metoda hessenská  0,058 Kč/kWh 

� Metoda ExternE   0,550 Kč/kWh 

Hodnota vypočtená hessenskou metodou je 9,48 krát nižší, než hodnota externality 

stanovená metodou ExternE. 
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K obdobnému výsledku došli i autoři materiálu Kvantifikace externalit vznikajících 

těžbou a užitím hnědého uhlí [3]; přičemž v době zpracování materiálu neměli k dispozici 

bodové hodnoty biotopů České republiky [7] a pro přepočet hodnoty jednoho bodu biotopu 

použili hodnotu parity kupní síly, tedy v té době 4,54 Kč, po zohlednění inflace by tato 

hodnota dnes činila 6,44 Kč.  
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6. Návrhy a doporu čení 

Cílem diplomové práce je navržení vhodného způsobu kvantifikace externalit při 

výrobě elektrické energie z hnědého uhlí a využití výsledku pro stanovení optimální sazby 

daně z výroby elektrické energie – ekologické daně. Jak již bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách této diplomové práce, je v současné době v platnosti zákon č. 261/2006 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů [13], kterým je mimo jiné stanovena sazba daně z elektřiny 

(jednotná pro elektřinu vyrobenou z hnědého nebo černého uhlí, popřípadě jádra, 

osvobozena je elektřina ekologicky šetrná), která činí 28,30 Kč / MWh, tj. 0,0283 Kč / 

kWh. Podle Směrnice EU [10] je minimální sazba v EUR / MWh pro elektrickou energii 

stanovena ve výši 0,5 pro komerční užití a 1,0 pro nekomerční užití. Lze konstatovat, že 

při směnném kurzu 28 Kč za 1 EUR (vztaženo k roku 2007) Česká republika již bez 

dalšího navyšování sazby ekologické daně splňuje požadavky EU.  

V navržené koncepci [18] byly sazby daně z výroby elektrické energie navrhovány pro 

roky 2007 až 2015 se vzrůstající tendencí a dle užitého paliva, kdy již pro rok 2007 sazba z 

elektrické energie vyráběné z hnědého uhlí měla být ve výši 200 Kč / MWh. Je zřejmé, že 

zpracovaná analýza koncepce [21], která zjistila v této koncepci řadu rozporů, byla vládou 

ČR akceptována a sazby byly stanoveny v minimální povinné výši dle Směrnice EU [10].  

V dalších letech by dle harmonogramu EDR k navýšení sazeb v ČR dojít mělo. Na 

základě provedených výpočtů externalit, vzniklých při výrobě elektrické energie ve fiktivní 

elektrárně, by bylo vhodnější pro další úpravu sazeb elektrické energie jednoznačně pro 

základ sazby využívat výpočty hessenskou metodou. 

Metoda ExternE, která je řazena k expertním metodám (využívá programových 

modelů), vychází z preferencí jednotlivců, což nelze vždy akceptovat jako nestranné 

(model například znečištění ovzduší přičítá vždy uvažované elektrárně, nezohledňuje, že 

na znečištění okolí elektrárny má svůj podíl i automobilová doprava). 

Pro rok 2015 je koncepcí [18] sazba daně z elektřiny vyrobené z hnědého uhlí 

stanovena na 1,30 Kč / kWh. Podle výpočtu provedeného v rámci zpracování této 

diplomové práce založeného na hessenské metodě by bylo vhodnější stanovit konečnou 

sazbu daně z elektřiny vyrobenou z hnědého uhlí ve výši maximálně 0,058 Kč / kWh (58 

Kč / MWh). Takto vypočtená sazba zohledňuje nejen externality vzniklé z výroby 

elektrické energie, ale i externí efekty vzniklé při dobývání nerostné suroviny.  
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Takto stanovená hodnota (hessenskou metodou) nezohledňuje hodnoty změny 

klimatu. Pokud by se tedy k hodnotě 0,058  Kč / kWh přičetla hodnota změny klimatu 0,63 

Kč / kWh, která vychází z metody ExternE, byla by hodnota sazby daně pro elektrickou 

energii vyrobenou z hnědého uhlí ve výši 0,688 Kč / kWh, tj. 688 Kč / MWh. Tato hodnota 

sazby daně z elektřiny vyrobené z uhlí, těženého povrchovým způsobem, by odrážela i 

predikované změny klimatu a reálně ocenila všechny environmentální aspekty jak přímo 

výroby elektrické energie, tak těžbu suroviny – hnědého uhlí, které je palivem pro téměř 

všechny uhelné elektrárny v ČR. I tak je však o téměř o polovinu nižší, než hodnota 

stanovená v koncepci EDR [18], vypočtená metodou ExternE. 

V současné době je v legislativě ČR zakotvena pro těžební organizaci povinnost úhrad 

za vyhledávání, průzkum a dobývání nerostů. Základní zákony (zákon č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství [11] a zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

[12]) vymezují povinnost úhrad za povolení, vyhledávání a průzkum ložiska vyhrazeného 

nerostu nebo úhrady z dobývacího prostoru. Dalšími environmentálními poplatky, které 

těžební organizace hradí v souvislosti s povrchovou těžbou uhlí, jsou odvody za odnětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatek za odnětí pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. Odvedené poplatky jsou vesměs účelově vázány k využití pro nápravu škod na 

životním prostředí, případně náleží obcím, které jsou vlastní těžbou dotčeny. Poplatky mají 

nepochybně kompenzační charakter ve smyslu definice externalit. 

Výše uvedené poplatky z dobývacího prostoru souvisí i s poplatky z elektrické energie 

vyrobené z těženého nerostu. Pro další pokračování ekologické daňové reformy lze 

doporučit následující postup: 

� Sazby daní z elektrické energie diferencovat podle paliva užitého k její výrobě 

(jaderná elektrárna bude zcela jistě vykazovat nižší externality než hnědouhelná). 

� V další etapě EDR nastavit výši sazby pro elektřinu vyrobenou z hnědého uhlí na 

maximální hodnotu 58 Kč / MWh. 

� Poslední etapa by měla upravit výše popsané platby související s těžbou uhlí a sazbu 

daně z elektřiny stanovit ve výši maximálně 688 Kč / MWh.  
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7. Závěr 

Předmětem diplomové práce je zhodnocení zavedení ekologických daní v souladu 

s požadavky Evropské unie s cílem navrhnout vhodný způsob kvantifikace externích 

nákladů se zaměřením na externality vznikající při výrobě elektrické energie z hnědého 

uhlí. V první třetině diplomové práce jsem se věnovala popisu a vysvětlení pojmu 

externality a osvětlení snahy, resp. povinnosti vlády ČR dané evropskou legislativou 

zahájit zde ekologickou daňovou reformu a zdanit energetické produkty a elektřinu. 

S účinností od 1.1.2008 je v platnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů [13], kterým se stanovují sazby ekologických daní. Zákonem stanovené sazby 

splňují minimální požadavky EU. 

 V návrhu Koncepce EDR [18] byly pro elektřinu navrženy sazby až do roku 2015 

vzestupně, se zohledněním způsobu její výroby, tedy dle užitého paliva. Pro návrh bylo 

využito výpočtů externalit metodou ExternE. Proto v druhé třetině diplomové práce 

popisuji různé metody oceňování externalit, v základním členění na metody preferenční a 

metody expertní. 

V poslední části diplomové práce se věnuji v praktickém příkladu výpočtu externalit 

dvěma zvolenými metodami – metodou hessenskou a metodou ExternE. Takto získané 

výpočty jsem porovnala s hodnotami navrženými v Koncepci EDR [18]. Na základě tohoto 

porovnání a v souvislosti s ostatním textem diplomové práce předkládám následující 

závěry a poznatky. 

Výše zdanění by měla zohledňovat druh paliva, užitého k výrobě elektřiny – sazby 

daní by měly být diferencovány – viz návrh v kap.6. Diferenciace sazeb byla navržena i 

v Koncepci EDR [18]. V konečném důsledku nejen druh paliva, ale i technologie výroby 

může mít výrazný vliv na míru externalit. Domnívám se, že by sazby daní neměly být 

stanoveny jako konečné a neměnné. 

Preferenční metody jsou zatíženy více subjektivním názorem, než metody expertní – 

tedy i z expertních metod doporučuji pro kvantifikaci externalit metodu hessenskou, která 

stanovuje hodnoty biotopů původních a změněných rekultivací a sanací a není velkou 

měrou zatížena subjektivními názory hodnotitelů. 

Ekologická daňová reforma není řádně komunikována – další etapa by měla být více 

vysvětlena, zejména její smysl a důvod – viz kap. 3.3. K EDR neexistuje žádné vysvětlení 

pro laickou veřejnost, které se v konečném důsledku EDR dotkne nejvíce. V další etapě by 
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mělo dojít třeba ke stanovení silniční daně pro všechna vozidla (nejen vozidla využívaná 

pro komerční činnost). Mělo by být v zájmu vlády ČR, aby veškeré změny, které navyšují 

daňové zatížení občanů, byly řádně vysvětleny a podloženy pádnými argumenty.  

EDR má být daňově neutrální – zvýšení sazeb ekologických daní by mělo být 

provázeno snížením zdanění lidské práce – viz. kap. 3.1. Výnosy z ekologických daní by 

měly být využity pro povzbuzení zaměstnanosti a snížení nákladů práce. Viditelně nižší 

odvody na sociální pojištění za zaměstnance by měly motivovat zaměstnavatele 

k zaměstnávání vyššího počtu lidí. 

 Závěrem diplomové práce mohu konstatovat, že Koncepcí [18] navržené sazby 

ekologických daní jsou podle mého názoru, podloženého výpočtem, nadhodnocené a 

pokud by byly uzákoněny, nemají opodstatnění a mohou se negativně odrazit na 

konkurenceschopnosti českých podnikatelů. Nyní platné sazby již splňují požadavky EU a 

v dalších etapách EDR je tak možné sazby jen diferenciací upravit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lucie Pešková: Externality a jejich vztah k EDR 

  

Seznam použité literatury 

[1] ARROW, SOLLOW, SCHUMAN, RAGNER, PORTNEY: Report to the NOAA 

Panel of Contingent Valuation, US Federal Register, 1993 

 [2] BĚLOHRADSKÝ, V.: Malý příruční slovník globalizace: 10 hesel k porozumění a 

obraně. Dostupné na WWW: http://www.multiweb.cz/hawkmoon/slovnik.htm 

 [3] KRYL, V., FRİLICH, E., PĚGŘÍMEK, R., PELEŠKA, O.: Kvantifikace externalit 

vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí.  Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2004. 5 – 17 s.,  

ISSN 213-1660.   

[4] KUTACEK, S.: Specifické metody oceňování netržních statků. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. od s. 12-19, 8 s., ISBN 80-210-3925-6. 

[5] PALÁN, Z.: Lidské zdroje : výkladový slovník. Praha: Academia, 2002. 280 s., 

ISBN 80-200-0950-7.  

 [6]  SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. 18. vydání. 1. vyd. Praha: 

NS Svoboda, 2007. 775 s., ISBN 978-80-205-0590-3. 

[7] SEJÁK, J., DEJMAL, I. A kol.: Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. 

Závěrečná zpráva projektu MŽP č. VaV/610/5/01, Praha, 2003. 

[8] TOŠOVSKÁ, E.: Oceňování ekologických užitků – evergreen enviromentální 

ekonomie. Dostupné na WWW: http://veda.fsv.cuni. cz/konf_sem/globalni_svet/GS 

prispevky/gs_env_tosovska.html 

[9] TURNER, K.R., PEARCE, D., BATEMAN, I.: Enviromental  Economics - an 

elementary introduction, Harvester Wheatsheaf, 1993 

[10] SMĚRNICE RADY 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura 

rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. 

Dostupné na WWW: http://www.aem.cz/svse/data/EC_20003_96_cz.doc 

[11] Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon). 

Dostupný na WWW:  http://portal.gov.cz  

[12] Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Dostupný na WWW: 

http://portal.gov.cz

[13] Zákon č. 261/2007 Sb., zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Dostupný na 

WWW: http://www.portal.gov.cz 

[14] Důvodová zpráva. Dostupné na WWW:  

http://www.czp.cuni.cz/ekoreforma/EDR/T222_duvodova_zprava.doc 



Lucie Pešková: Externality a jejich vztah k EDR 

   

[15]  Ekologická daňová reforma je špatná. Dostupné na WWW: 

http://www.cvut.cz/pracoviste/odbor-vnejsich-vztahu/stranky/tiskove-zpravy-

2006/duben/ekologicka-danova-reforma-je-spatna 

[16] Ekologická daňová reforma vybrala méně, změna pojištění se nekoná. EKOLIST, 

12.3.2009. Dostupné na WWW: http://www.ekolist.cz/ zprava.shtml?x=2151540. 

 [17] Kjótský protokol. Dostupné na WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B3tsk%C3%BD_protokol#Ekonomick.C3.A9_

d.C5.AFsledky_omezov.C3.A1n.C3.AD_emis.C3.AD 

[18]  Koncepce ekologické daňové reformy. Verze po poradě vedení Ministerstva 

životního prostředí 21.10.2005. Dostupné na WWW: http://energie.tzb-

info.cz/t.py?t=15&i=33#493 

[19]  Principy a harmonogram ekologické daňové reformy. Dostupné na WWW: 

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/principy_harmonogram/$FILE/OEN-

Koncepce-20070104.pdf 

[20] Programové prohlášení vlády z roku 2007. Dostupné na WWW: 

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-r/1993-

2007-cr/mirek-topolanek-2/prehled-ministru-24440/ 

 [21]  Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy. Dostupné na WWW: 

http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=33#493 

 [22] Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Dostupné na 

WWW: http://www.mpo.cz/dokument6621.html 

[23]   Závěrečná zpráva Národní ekonomické rady ze dne 14.9.2009.  

Dostupná na WWW: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-

dokumenty/zaverecna-zprava-narodni-ekonomicke-rady-vlady-nerv-61645/ 

 

 


