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1. Úvod  

Tato diplomová práce se zabývá ekologickými daněmi v České republice. Ekologické 

daně byly zavedeny do daňové soustavy České republiky prostřednictví ekologické daňové 

reformy, a to teprve roku 2008. Jedná se tedy o téma poměrně nové. Vzhledem k tomu, že 

ekologická daňová reforma stále probíhá, nelze zcela určitě tvrdit, zda je účinná, či nikoliv. 

Problematikou ekologických daní se zabývá politika životního prostředí, která je 

v současnosti velice diskutovaným tématem po celém světě.  

Lidská společnost si teprve nedávno začala uvědomovat negativní dopady svých činností 

na životní prostředí. Postupem času se, díky tomuto faktu, začaly po celém světě rozvíjet 

snahy o jeho ochranu. Aby lidé upřednostňovali zdravější životní prostředí před svým 

užitkem, je však potřeba různých opatření, například v podobě státních zásahů, a proto se 

politika životního prostředí stala součástí politiky většiny států. Prostřednictví této politiky 

jsou zaváděny mnohé nástroje, které mají pomoci k lepšímu životnímu prostředí. Může se 

jednat o nástroje nejrůznějšího typu, ale v této práci je nejvíce rozebrán ekonomický nástroj 

politiky životního prostředí, a to ekologické daně.  

Cílem práce je popsat ekologické daně, ekologickou daňovou reformu a následně 

zhodnotit ekonomické dopady zavedení těchto daní do daňové soustavy České republiky. 

K naplnění cíle této práce jsou použity analytické, deskriptivní a komparativní metody. Práce 

je zpracována na základě odborné literatury a materiálů dostupných jak v knižní, tak 

v internetové podobě. Analýzy jsou pak prováděny na základě údajů dostupných zejména 

z Ministerstva životního prostředí, či Českého statistického úřadu.  

První část této práce se zabývá ekonomickými nástroji politiky životního prostředí, a to 

s ohledem na jejich teoretická východiska. Je zde komplexně rozebrána politika životního 

prostředí a následně aplikována na podmínky České republiky. Dále jsou popsány jednotlivé 

nástroje politiky životního prostředí a následně teoreticky popsána ekologická daň. Na závěr 

této kapitoly, jsou pak osvětleny jednotlivé ekologické daně, které byly zavedeny v České 

republice od 1. 1. 2008. 

Další část poskytuje náhled na ekologickou daňovou reformu, která v současné době právě 

probíhá na území České republiky. Jsou zde blíže rozebrány principy této daňové reformy, její 
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průběh a také problémy, které souvisí s realizací této reformy. Ke konci této kapitoly je pak 

pozornost věnována Směrnici rady 2003/96/ES, která je zavedena na základě požadavku 

Evropské Unie. Následně jsou zde popsány jednotlivé etapy ekologické daňové reformy. 

Závěrečná část je věnována porovnání předpokládaných a skutečných dopadů, které 

z EDR plynou. Konkrétně je pozornost věnována ekonomickým dopadům, které vznikly při 

zavádění ekologických daní. V této kapitole je provedena analýza dat, vyplývajících 

z rodinných účtů, vedených Českým statistickým úřadem. Analýza hodnotí dopady 

jednotlivých ekologických daní na průměrné domácnosti v České republice. Na závěr této 

kapitoly je pozornost také věnována dopadům ekologických daní na makroekonomické 

prostředí. 
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2. Ekonomické nástroje politiky životního prostředí - teoretická 

východiska 

Tato kapitola je věnována ekonomickým nástrojům politiky životního prostředí, které jsou 

používány v České republice. Zpočátku kapitoly je osvětlena politika životního prostředí, 

která je nedílnou součástí této problematiky, a nemůže být tedy opomenuta. Jelikož se 

v současné době v politice životního prostředí uplatňují i jiné než ekonomické nástroje, je část 

kapitoly věnována popisu všech nástrojům politiky životního prostředí a následně se kapitola 

zabývá teoretickým popisem ekologických daní. Závěr kapitoly popisuje konkrétní tři nově 

zavedené ekologické daně v České republice, tj. daň ze zemního plynu, daň z elektrické 

energie a daň z pevných paliv.  

2.1. Politika životního prostředí 

Jak uvádí Šauer (1997), vznik politiky, která se zajímá o životní prostředí je 

výsledkem poznání nepříznivých důsledků lidských činností na přírodní zdroje, životní 

prostředí a celkově na celou přírodu. Tyto důsledky si společnost začala uvědomovat ve větší 

míře teprve na začátku 60. let 20. století. 

Dle Dirnera (1997), lze za rozhodující léta považovat roky 1972/1973. Právě v těchto 

letech si zejména průmyslově rozvinuté země začaly uvědomovat negativní dopady své 

činnosti na životní prostředí, které souvisely s nadměrnou devastací a vyčerpávání přírodních 

zdrojů, a to jak obnovitelných, tak neobnovitelných. Ochrana životního prostředí se tak začala 

stávat stále častěji předmětem mezinárodních jednání. Klíčový význam v této době sehrála 

první konference Organizace Spojených Národů (OSN) o životním prostředí, konána roku 

1972 ve Stockholmu, kde byl definován souhrn doporučení mezinárodních opatření. Jak uvádí 

Hercík (2011), dalším významným dokumentem se stala První zpráva Římského klubu, která 

byla nazvána Meze růstu. Hlavními autory této zprávy byli manželé Meadowsovi, kteří tímto 

podstatně ovlivnili směry výzkumu globálních procesů. V této zprávě byly celosvětově 

zkoumány tyto oblasti: populace, zemědělství, přírodní zdroje, průmyslová produkce a 

znečištění životního prostředí. Výsledky jejich práce byly alarmující a staly se tak jedním 

z důvodů dalšího rozvoje nejen politiky životního prostředí na celém světě.   

Dirner (1997) tvrdí, že tyto události poté vedly ke změnám politické scény nejen 

v průmyslových, ale později také v rozvojových zemích. Začaly vznikat různé nevládní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
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organizace, které se zaměřovaly na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. Následně 

začaly vznikat také politické strany, které se soustředily na ekologické problémy jednotlivých 

daných zemí. 

K 1.4.2005 byla z Českého ekologického ústavu (ČEÚ), na základě rozhodnutí 

ministra životního prostředí, zřízena CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 

která funguje jako státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. Jak uvádí 

Cenia (2011a), politika životního prostředí si obecně klade za cíl uchovat a vylepšit kvalitu 

životního prostředí a života i zdraví obyvatel, a to vše při respektování požadavku 

udržitelného rozvoje. Reaguje na potřebu vzájemné propojenosti jednotlivých sektorů a 

zároveň reaguje na všechny závažné změny stavu životního prostředí.  

Politika životního prostředí znamená řešení problémů životního prostředí pomocí 

státních intervencí a nástrojů ochrany životního prostředí, které má stát k dispozici. Každá 

země má svou vlastní politiku životního prostředí. Všechny země se však musí řídit obecně 

platnými principy, které mají být uplatňovány všeobecně ve všech politikách životního 

prostředí. 

Základními principy politiky životního prostředí jsou dle Damohorského (2004) následující: 

 princip nejvyšší hodnoty, 

 princip trvale udržitelného rozvoje, 

 princip odpovědnosti (garance) státu, 

 princip odpovědnosti původce, 

 princip komplexnosti a integrované ochrany, 

 princip prevence, 

 princip předběžné opatrnosti, 

 princip informovanosti a účasti veřejnosti, 

 princip ekonomické stimulace. 

Dalšími principy dle Dahomorského (2004) mohou být také: 

 zásada na konci potrubí - End of Pipe Principle, 

 zásada vysoké úrovně ochrany životního prostředí. 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGQX50O
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGQX50O
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZUTJBK
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2.2. Politika životního prostředí v podmínkách České republiky 

Dle zprávy „Státní politika životního prostředí České republiky 2004 – 2010“, došlo 

koncem 80. let minulého století k výraznému zhoršení životního stavu. Toto bylo důsledkem 

minulého politického režimu. Za dob socialismu se nebraly ohledy na vědecké poznatky, 

ignorovaly se zásady udržitelnosti a v neposlední řadě v ČR neexistoval právní ani 

institucionální rámec ochrany životního prostředí. Tento neblahý důsledek centrálního 

plánování byl v 90. letech z velké části zastaven a v některých ohledech i napraven. S 

postupující ekonomickou transformací a evropskou integrací však vznikají problémy nové. 

Jak uvádí Cenia (2011b), je stav životního prostředí pravidelně sledován a hodnocen, a to 

pomocí výročních zpráv Ministerstva životního prostředí (MŽP) předkládané vládou 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a veřejnosti. Státní politika životního prostředí České 

republiky díky tomuto může reagovat na všechny závažné změny, které se týkají stavu 

životního prostředí.  

 

Dle Cenia (2011b), je problematická situace zejména v následujících oblastech:  

 větší recyklace baterií a akumulátorů,  

 špatná kontrola pohybu nebezpečných odpadů, 

 zvýšení recyklace upotřebených olejů,  

 vysoké emise VOC z užití rozpouštědel a emise ze skladování pohonných hmot, 

rozšíření technických opatření, 

 vysoké emise prachových mikročástic (PM10), toxických kovů, nápravná opatření 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, 

 vysoká koncentrace přízemního ozónu, 

 ochrana lesa před nepovolenými devastačními těžbami v lese, 

 vypouštění škodlivých a nedostatečně čištěných odpadních vod, zlepšení jakosti a 

ekologického stavu povrchových vod, 

 vysoký počet rizikových starých ekologických zátěží. 

 

V rámci přípravy na členství v Evropské unii (EU) proběhly v letech 1999 – 2003 

podstatné změny národní legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, jimiž byla do 

národního práva transponována evropská legislativa (Acquis Communautaire), dále viz 

kapitola č. 3.  
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České ekologické manažerské centrum (2011), dále jen CEMC, které se zabývá 

snižováním nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí, uvádí, že 

v současnosti Státní politika životního prostředí České republiky vymezuje plán na realizaci 

efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. 

Návrh „Státní politiky životního prostředí České republiky 2011 – 2020“, uvádí, že 

hlavním cílem toho to plánu je:  „Zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící 

v České republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat 

negativní dopady na životní prostředí přesahující hranice státu a přispět tak k zlepšování 

kvality života v Evropě i celosvětově.“   

„Státní politika životního prostředí České republiky 2011-2020“, je dle tohoto návrhu 

zaměřena na tyto tematické oblasti:  

 přírodní zdroje: 

- mají být využívány tak, aby se zajistil jejich udržitelný vývoj,  

- má být zajištěna ochrana a zlepšování stavu vod,  

- problematika odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí,  

- snižování ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí,  

- omezování kontaminace půdy a hornin způsobené lidskou činností aj.,  

 klimatické podmínky:  

- zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu s cílem snižování emisí 

skleníkových plynů a omezování negativních dopadů klimatické změny na území ČR, 

- snížení úrovně znečištění ovzduší a podpory využívání obnovitelných zdrojů energie, 

 ekologická stabilita krajiny: 

      - spočívající především v ochraně biodiverzity a zlepšení kvality prostředí ve městech, 

 prevence přírodních katastrof: 

- předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, svahové nestability, 

eroze, apod.).  

Dle tohoto dokumentu má ČR klást větší důraz na plnění závazků plynoucí ze členství 

v EU a dodržovat environmentální legislativu EU. I nadále má být aktivním a důvěryhodným 

partnerem při projednávání nových legislativních, nelegislativních a strategických dokumentů 

EU. 
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ČR, dle tohoto dokumentu, má také aktivně rozvíjet jak bilaterální, tak i multilaterální 

environmentální spolupráci. Tímto bude napomáhat řešení problémů, a to ať už na úrovni 

národní, regionální či globální. V této zprávě je také publikováno, že ČR má dělat takové 

opatření, aby přispěla k  uplatňování českých odborníků, technologií a k podpoře vývozu 

českých technologií souvisejících s ochranou životního prostředí.  

2.3. Nástroje politiky životního prostředí 

Pro uplatňování politiky životního prostředí využívá každá země řadu nástrojů, které 

mají napomoci k hladkému průběhu uskutečňování této politiky a napomoci tak k ovlivňování 

ekonomických subjektů pro zabezpečení ochrany životního prostředí.  

Jak uvádí Cenia
 

(2011a), můžeme nástroje politiky životního prostředí rozdělit do 

několika skupin: 

 nástroje přímé regulace: 

- administrativní nástroje, 

 nástroje nepřímé regulace: 

- ekonomické nástroje, 

 ostatní nástroje: 

- dobrovolné nástroje, 

- informační nástroje,  

- organizační, 

- institucionální nástroje. 

Administrativní nástroje 

Jak uvádí Cenia
 

(2011a), princip administrativních nástrojů, nebo také nástrojů 

normativních, je založen na donucovací pravomoci státních orgánů, které díky těmto 

nástrojům mohou přímo ovlivňovat chování znečišťovatelů. Tyto můžou být ve formě zákazů, 

omezení či příkazů. Do této skupiny můžeme také řadit nejrůznější povolení a souhlasy úřadů 

o provádění činnosti, které mají negativní dopad na životní prostředí.  
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Jak uvádí Jílková (2003), princip původce je prosazován tak, že znečišťovatel na 

základě dodržování těchto normativních předpisů snižuje zatížení životního prostředí a tím 

zamezuje externím nákladům. Pomocí příkazů se má prosadit takové chování, při kterém 

může nastat určité poškození životního prostředí, toto však musí být menší než při srovnání 

s původním stavem. Naproti tomu při zákazech dochází k totálnímu omezení daného chování 

s negativním vlivem na životní prostředí.  

Dle Obršálové a Rudolfa (2000), jsou tyto nástroje považovány za velmi účinné, ale 

přinášejí velkou škálu nedostatků a nevýhod. Relativní průhlednost normativních nástrojů 

vytváří podmínky pro jednoznačnou negativní reakci hospodářských subjektů, které následně 

vytvářejí tlak zejména na politiky a státní správu, a to hrozbou ztráty pracovních míst. Za 

jednu z nevýhod těchto nástrojů lze také považovat jejich nákladnost. Ta je způsobena 

zejména rozsáhlým administrativním aparátem. Tyto nástroje neberou v úvahu individuální 

potřeby a podmínky jednotlivých znečišťovatelů. Tyto okolnosti mohou potom vést až 

k ničivým ekonomickým dopadům na jednotlivé podniky. Dalším problémem této regulace je 

to, že jakmile dosáhne svých cílů, nevyvíjí další tlak na další zlepšování životního prostředí.  

Na druhou stranu Jílková (2003) tvrdí, že tyto nástroje mají i řadu výhod, mezi které 

bychom mohli například zahrnout jejich rychlost při zavádění. Zároveň jsou tyto nástroje 

zaváděny jednodušeji než nástroje nepřímé, a to zejména díky jasně vymezeným podmínkám, 

které musí jednotlivé ekonomické subjekty plnit. Tyto nástroje jsou spojeny s větší jistotou 

reakce, naproti tomu působení ekonomických stimulů je založeno na dobrovolném a tedy 

nepředvídatelném chování původců zatížení resp. znečištění životního prostředí. Dopady 

zákazů jsou jasné a nevyžadují ekonomické znalosti a myšlení, což usnadňuje spolupráci se 

širokou veřejností, politiky, techniky či právníky v době, kdy jsou tyto nástroje zaváděny. 

 

Ekonomické nástroje 

Obršálová a Rudolf (2000) tvrdí, že tyto nástroje byly zkonstruovány z důvodu 

vyhnutí se mnohým nevýhodám, které se vyskytují v souvislosti s využíváním 

administrativních nástrojů. Ekonomické nástroje působí na chování znečišťovatelů nepřímo 

prostřednictvím trhu. Tyto nástroje jsou založeny na nepřímém ovlivňování ekonomických 

subjektů. Subjekt, který je znečišťovatelem životního prostředí se tak může sám rozhodnout, 
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jestli, a v jaké míře, bude životní prostředí poškozovat. Pokud se bude snažit svůj dopad na 

životní prostředí snižovat, či zcela eliminovat, bude také sankciován méně nebo vůbec.  

Podle principu fungování lze rozlišit dva typy ekonomických nástrojů: 

 nástroje, které fungují tak, že převedou externí náklady do nákladů původce (tzv. 

internalizace negativních externalit) - např. poplatky či daně, 

 nástroje představující příspěvky, které mají vést k zamezení znečištění životního 

prostředí - např. dotace či daňové úlevy. 

Cenia
 
(2011a) uvádí, že nástroje internalizace negativních externalit mají za cíl zvýšit 

náklady původců znečištění o externě působené náklady, které znečišťovatel působí ostatním 

subjektům. Znečišťovatel je tímto donucen, aby bral v potaz veškeré způsobené náklady - 

celospolečenské náklady z jeho činnosti, tzn. nejen náklady, které nese sám, ale i ty, které v 

důsledku jeho činnosti musí nést i jiné subjekty. Na základě tohoto předpokladu, pak 

znečišťovatel omezí svou činnost, čímž sníží množství jím působeného znečištění životního 

prostředí na celospolečensky optimální úroveň. 

Jak uvádí Cenia (2011a), mezi ekonomické nástroje typu internalizace negativních externalit 

patří: 

 poplatky,  

 daně,  

 pokuty,   

 platby za nakoupená obchodovatelná práva na znečištění, 

 platby na kompenzaci způsobených škod na životním prostředí. 

Příspěvky, které mají vést k zamezení těmto nákladům, může původce získat od 

různých subjektů např.: veřejné instituce, neziskové organizace i soukromá sféra.  

Tyto pak mají formu dotací, zvýhodněných úvěrů, záruk za úvěry, daňových 

zvýhodnění či odkladů platby daně spojených s realizováním investice na ochranu životního 

prostředí.  

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZUTJBK
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZUTO7I
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFV3DEIF
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFSP3A6Q
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Dále se také, dle Cenia
 
(2011a),

 
jedná o výnosy z prodeje obchodovatelných práv na 

znečištění či prostředky získané od původců znečištění na kompenzaci způsobených škod na 

životním prostředí.  

Dle Dirnera (1997), je podstatou těchto nástrojů nahrazení chybějících nebo 

nedostatečných hodnotových signálů, které poskytuje standardní tržní mechanismus. 

K absenci těchto signálů dochází zejména díky problematice selhání trhu, tj. v době kdy 

dochází ke vzniku ekologických negativních externalit. 

Jelikož je celá řada ekonomických nástrojů, které se využívají při ochraně životního 

prostředí, vybrala jsem jednu z nejpoužívanějších klasifikací, a to klasifikaci dle OECD 

(2003), která je člení následovně: 

 poplatky za znečištění životního prostředí, 

 poplatky za využívání přírodních zdrojů, 

 uživatelské poplatky, 

 daně, 

 daňová zvýhodnění, 

 úlevy, 

 garance, 

 výhodné půjčky, 

 další nástroje. 

Jak uvádí Obršálová a Rudolf (2000), výhodou těchto nástrojů je to, že zabezpečují 

internalizaci externalit v podobě přenesení do nákladů jednotlivých ekonomických subjektů, a 

to mnohem efektivněji než nástroje administrativní. Další pozitivum je to, že minimalizují 

celkové společenské náklady nutné na dosažení stanovených požadavků, podněcují subjekty 

k ekonomicky optimálnímu a celospolečensky požadovaného snižování znečištění, nikoliv jen 

ke splnění limitů a norem.  

Nevýhodou pak může být chápáno to, že nikdy nebudou schopny ovlivnit všechny 

ekonomické subjekty k racionálnímu chování. Někteří totiž stále raději budou platit daň, než 

aby měli omezit svou výrobu. Další problematickou oblastí ekonomických nástrojů politiky 

životního prostředí může být vznik nadměrného daňového břemene a jeho negativní dopad na 

daňové subjekty.  
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Každá nová daň způsobuje změny distorze v relativních cenách, relativních výnosech 

a užitcích. Tento jev působí na ekonomické subjekty v tom směru, že začnou hledat cestu, jak 

se daňovému zatížení vyhnout a pokusí se provést substituci. Nahradí spotřebu zdaněného 

zboží zbožím jiným. Tímto ekonomické subjekty ztratily část svého dřívějšího užitku, a tato 

ztráta jim není žádným způsobem kompenzována. Daň nepůsobí distorzi tehdy, jestliže 

neexistuje žádná možnost, jak by se jednotlivec vyhnul své daňové povinnosti změnou svého 

ekonomického chování. 

            Jak uvádí Široký (2008), v širším vymezení neexistuje daň, která by neměla distorzní 

vliv na tržní mechanismus. Každá daň má efekt substituční (kromě paušální daně) a efekt 

důchodový. Pro účely analýzy bude posuzováno působení jednotkové daně, která je uvalena 

na výrobek, který vykazuje cenovou elasticitu poptávky i nabídky. V tomto případě dojde 

k tomu, že nová daň způsobí růst ceny daného výrobku a zároveň pokles jejího odbytu.            

Důsledkem této „standardní“ daně je  rovněž nadměrné daňové břemeno, které narušuje 

efektivnost fungování trhu.      

Jak uvádí Široký (1997), nadměrné daňové břemeno v tradičním pojetí je znázorněno 

v levém grafu, kde křivky S a D a body p0 a Qo znázorňují rovnovážný stav na trhu výrobku 

před zavedením daně. Po uvalení daně, kterou odvádějí výrobci, se posune křivka nabídky z 

polohy S do polohy S
´
, dochází ke zvýšení ceny z p0 na p1 a snížení objemu prodávaného 

výrobku na trhu z Q0 na Q1.  

 

Graf č. 2.1 : Nadměrné daňové břemeno a negativní nadměrné daňové břemeno 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Široký (1997). 
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V běžném případě je snaha o eliminaci nebo alespoň zmenšení nadměrného daňového 

břemene. U zdaňování ekologicky závadných výrobků je právě opak požadovaným přínosem, 

tj. dosažení tzv. negativního nadměrného daňového břemena. V tomto případě je dosažení 

nadměrného daňového břemena kladem, protože tato daň má omezovat negativní externality. 

Tato situace je znázorněna v pravém grafu č 2.1. 

Zatímco křivka SI definuje náklady výrobce, společenské náklady mají tvar ST, neboť 

ekologicky závadná výroba komodity představuje značnou zátěž pro životní prostředí v dané 

lokalitě. Proto v tomto případě ekologická jednotková daň uvalená výrobci způsobí omezení 

výroby z Q0 na Q1 a tuto nerovnováhu mezi individuálními a společenskými náklady odstraní. 

Růst ceny zdaňovaného výrobku z p0 na p1 pak sníží poptávku po těchto výrobcích, které se 

stanou pro konečného spotřebitele méně finančně atraktivnějšími. 

Ostatní nástroje 

Dle Dirnera (1997), můžeme mezi tyto nástroje řadit takové, které jsou uzavírány na 

základě dohod. V mnoha případech mohou být nejefektivnějším řešením přístupy, které jsou 

podloženy soukromou iniciativou, tzn. vyjednávacími postupy.  

Tento způsob řešení sporů je založen na přesně vymezených vlastnických právech a 

možnosti obchodování s právy znečišťovat. Jak uvádí Obršálová a Rudolf (2000), touto 

problematikou se již zabýval Ronald Coase, který tvrdil, že v situaci, kdy existují dobře 

vymezená vlastnická práva a náklady na vyjednávání jsou nulové nebo nízké, povede 

vyjednávání mezi zainteresovanými stranami k efektivnímu výsledku. Tato teorie má však 

nedostatky, které jsou odrazem toho, že existuje velký počet účastníků, a to jak na straně 

poškozených, tak i na straně producentů, vyskytují se vysoké náklady spojené s vyjednáváním 

či neexistence trhů pro řadu environmentálních statků. 

Další nástroj, který můžeme řadit do této kategorie, jsou dobrovolné dohody s garancí 

státu, které značí, že se znečišťovatel zaváže k minimalizaci narušování životního prostředí. 

Jedná se tedy o dobrovolné dohody mezi státem a průmyslovými podniky.  

Dle Dirnera (1997) firmy mohou také přistoupit k označování ekologicky šetrných 

výrobků (ecolabelling). Označení má za účel informovat spotřebitele o tom, že výrobek je 



16 

 

ekologicky šetrný k životnímu prostředí. Označení tak ukazuje, že spotřeba má menší 

negativní environmentální důsledky než výrobek, který tuto ochrannou známku nenosí. 

Spotřebitel se tak sám může rozhodnout, zda zakoupit výrobek ekologicky šetrný, či nikoliv. 

Pro zajištění důvěryhodnosti těchto výrobků je potřeba, aby označení bylo garantováno 

uznávanou autoritou, např.: státním orgánem.  

 2.4. Ekologická daň jako ekonomický nástroj ochrany životního prostředí 

Důvody vzniku ekologické daně 

Ekologické daně mají například, dle Vališe (2005), zdražit některé procesy, při kterých 

se používají neobnovitelné zdroje, a které zároveň působí na životní prostředí škodlivými 

efekty.  Ekologické daně patří mezi tzv. daně nápravné. Tyto daně mají odrážet náklady 

společnosti na odstranění negativní externality. Externality vznikají tehdy, pokud tržní 

mechanismus správně nefunguje.  

Dle Jánošíkové (2008, s. 279),  je externalita označována jako stav, „kdy někteří lidé získávají 

nezasloužené výhody z činnosti jiných, aniž za tyto výhody musejí zaplatit (pozitivní 

externalita) nebo kdy lidé jsou nuceni nést v důsledku činnosti jiných nezaviněné náklady, 

které jim nejsou kompenzovány (negativní externalita)“. V rámci vztahu ekonomické činnosti 

a životního prostředí se ovšem objevují většinou externality negativní. Existence negativních 

externalit je zpravidla spojována s problémem přesnějšího vymezení a snadnější 

vymahatelnosti práva v souladu s tzv. Coaseho teorém. Ten říká, že bez ohledu na počáteční 

rozdělení vlastnických práv, bude konečný výsledek v tržní rovnováze efektivní. Toto platí 

pouze v případě, jsou-li vlastnická práva dobře definována, a transakce týkající se obchodu 

s vlastnickými právy mají nulové náklady. Externality, jsou jednou z forem selhávání trhu. 

Selhání i v tomto případě má za následek nedokonalou alokaci zdrojů a nižší efektivnost 

tržního mechanismu. Tato tržní nedokonalost je v současné době řešená pomocí tzv. 

internalizace externalit.  

Arthur Cecil Pigou je považován za ekonoma, který jako první zformulovat myšlenku 

internalizace externalit. Externality způsobují nerovnost soukromých a společenských nákladů 

ve výrobě. Jak uvádí Čížek (2008), dle Pigoua, může být takovéto zkreslení nákladů 

odstraněno zavedením daní na trhem neoceněné vedlejší efekty, vznikající při výrobě. Tím 
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bude dosaženo přiblížení, nebo v ideálním případě, vyrovnání společenských nákladů 

s náklady výrobce. Tržní subjekt se rozhoduje podle soukromých mezních nákladů. Ty v sobě 

ovšem nezahrnují náklady znečištění, proto je subjekt ochoten vyrábět množství produktů, 

které je vyšší než množství pareto optimální. Mezní společenské náklady jsou díky existenci 

negativní externality vyšší než soukromé. 

Soukromé mezní náklady spojené s výrobou produktů, jež znečišťují životní prostředí, 

se tak prostřednictvím zavedené daně mají přiblížit slovy A. C. Pigoua „společenským 

mezním nákladům“. 

Graf č. 2.2 : Pigouovská daň 

 

Zdroj: Široký (2008). 

Kerr (2001) uvádí, že níže položená křivka nabídky Sp zachycuje náklady výrobce. Při 

dané poptávce D se vyrábí množství Q0 za cenu P0. Každá jednotka vyrobeného množství 

však vytváří stálou úroveň škody na životním prostředí. Celkové náklady společnosti, tedy 

včetně nákladů na odstranění negativních externalit v podobě škod na životním prostředí, 

zachycuje nabídková křivka Ss. Efektivní alokace zdrojů je tedy ve skutečnosti zajištěna při 

konzumaci množství Q* za cenu P*. K dosažení této efektivní alokace poslouží zavedení 

optimální daně t, která odpovídá výši marginálních nákladů znečištění. 
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Strecková a Malý (1998) tvrdí, že Pigouovské daně jsou ale v reálné ekonomice velmi 

těžce použitelné. Hlavním důvodem je informační náročnost při posuzování velikosti daně. 

Trh v případě externalit selhává, protože nedokáže určit kdo a kolik získává vlivem externích 

efektů. To je však zároveň i omezením pro vládní nápravné intervence. 

Dle Kubátové (2006) je tedy velmi obtížné správně daně nastavit. Dalším problémem 

je to, že základem pigouovské daně jsou škodlivé emise. V některých případech je těžké 

vůbec emise měřit, jindy může být takovéto zjišťování velmi nákladné.  Řešením často může 

být odhad nákladů spojených s externími efekty ekonomické činnosti, ale i toto řešení je 

poměrně náročné na informace a také poměrně drahé. 

Jak uvádí Moravcová (2005), prostřednictvím tzv. internalizace negativních externalit 

má tedy ekologická daň způsobit, že se cena těchto produktů navýší i o škody, které jsou 

páchané na životním prostředí. Zároveň tak ekonomických subjektům ukazuje skutečnou 

vzácnost přírodních zdrojů.  

Definice ekologické daně 

Stejně jako mnoho pojmů, nejen ekonomických, i ekologická daň se vyznačuje 

množstvím definic.  

Dle Širokého (2008), se do daňových systémů samostatné ekologické daně zavádějí 

zvolna, ve většině států však i některé existující daně mají ekologické aspekty, což znamená, 

že za ekologické daně můžeme s nadsázkou považovat i ty, jejichž výnos slouží k financování 

ochrany životního prostředí.  

Podle Kubátové a Vítka (1997), „čisté“ ekologické daně, které by byly ukládány 

výhradně s cílem stimulovat chování subjektů k větší šetrnosti k životnímu prostředí, 

v podstatě neexistují. Spíše se prosazuje trend zavádět do již existujících daní různé „zelené“ 

stimuly, a tak bez zásadních změn daňového systému omezovat znečišťování životního 

prostředí.  

Jednou z nejznámějších a nejpoužívanějších definic je definice dle Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD a Eurostatu. 
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OECD (2012), ve své databázi Daně s vazbou na životní prostředí (Environmentally 

related taxes), definuje ekologické daně pro účely jejich evidence jako „povinné platby státu 

bez kompenzace protislužbou, uvalené na daňové základy považované za zvlášť relevantní ve 

vztahu k životnímu prostředí“.  

Jak uvádí Jílková (2003), jako ekologické daně či poplatky lze definovat tři druhy plateb:  

 emisní daně a poplatky: 

- tyto daně jsou placené přímo z množství vypuštěných emisí. Jako hlavní jsou zde 

uváděny poplatky za znečištění ovzduší, vody a poplatky z hluku,  

 výrobkové daně: 

- jedná se o daně, které jsou uvaleny na výrobky, při jejichž spotřebě, výrobě či použití 

dochází ke znečištění životního prostředí. Můžeme zde zařadit daně z energie, 

z hnojiv, pesticidů a baterií, 

 uživatelské poplatky: 

- jsou zaváděny při poskytování určitých veřejných služeb. Jsou většinou využity ke 

krytí nákladů na sběr a likvidaci tuhých odpadů a odpadních vod. 

 

Další možná definice ekologické daně je z pohledu Eurostatu, který ve své definici 

však vychází z přístupu OECD. Dle OECD
 
(2005) se jedná o daň, jejímž základem je fyzická 

jednotka (nebo její část), která vykazuje specifický negativní vliv na životní prostředí. 

 

Dále OECD (2005) uvádí jedno z možných rozlišení skupin ekologických daní: 

 energetické daně, 

 dopravní daně nebo také daně z automobilů, 

 daně ze znečištění,  

 daně ze zdrojů (př. energetické suroviny). 

 

 

 

 

 

http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm
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Funkce ekologických daní 

Jak uvádí Havránková a Beneš (2003), patří mezi funkce ekologických daní následující: 

 funkce alokační, 

 funkce redistribuční,  

 funkce fiskální. 

Alokační funkce znamená, že daň prostřednictvím změny ceny výrobku na trhu způsobuje 

realokaci zdrojů nakupujících ve prospěch nezdaněných substitutů. Ekologická daň tak cíleně 

mění preference spotřebitelů, a je-li optimálně nastavena, může být její pomocí docíleno 

snížení produkce negativních externalit.  

Redistribuční funkce znamená, že peněžní prostředky se od původců znečištění 

přerozdělují směrem k postiženým, nebo jsou používány na zlepšení stavu životního prostředí. 

Toto rozhodnutí o nasměrování vybraných plateb je však často závislé na rozhodnutí státní 

správy, a proto zde existuje velké nebezpečí, že vybrané prostředky nebudou efektivně 

využívány.  

Fiskální funkce daní je definována jako jejich schopnost vytvářet zdroje pro soustavu 

veřejných rozpočtů.  

 

Zvláště fiskální a alokační funkce daní mohou působit proti sobě. Představují totiž 

naplňování dvou protichůdných cílů daňové a ekologické politiky. Zatímco daňová politika 

vyžaduje, aby daň představovala stabilní příjem státního rozpočtu, byla jednoduše 

konstruovaná a měla nízké náklady na její výběr, cílem ekologické politiky je dosáhnout 

vysoké environmentální účinnosti platby (postižení znečišťovatelů). 

Klasifikace ekologických daní 

Jak uvádí Vítek (1998) a Široký (2008) lze ekologické daně rozdělit do čtyř kategorií: 

 pigouovské daně: 

- tyto jsou tvořeny tak, že na každou jednotku znečištění životního prostředí je uvalena 

taková daň, která vyrovná mezní náklady firmy s marginálními společenskými 

náklady.  
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Nevýhodou tohoto typu daně jsou komplikace při jejím stanovení. Při správném 

fungování by měly být zdaněny přímo konkrétní jednotlivé příčiny znečištění, což s 

sebou nese administrativní a technické obtíže. 

 

 nepřímé ekologické daně: 

- oproti pigouovským daním jsou použitelné v praxi. Dle Vítka (1998), zaměňují 

zdaňování vyprodukovaných škodlivin za zdaňování výroků, při kterých vznikají 

negativní externí náklady. Výhodou je snadnější a méně nákladné určení základu daně. 

Problematické může být, ale stanovení výše daně. Vztah mezi množstvím 

spotřebovaného statku a ekologickou škodou spojenou s výrobou, nebo spotřebou 

tohoto statku, není většinou jasně definován a může se měnit v čase.  

 daně s neplánovanými ekologickými dopady: 

- jak uvádí Vítek (1998), za daně s neplánovanými ekologickými dopady lze označit 

všechny daně, které nebyly primárně zavedeny kvůli ochraně životního prostředí, 

nicméně mají ekologicky pozitivní vliv. Hlavní příčinou jejich existence jsou 

nejčastěji fiskální důvody. Do jisté míry paradoxně, jsou tyto daně (měřeno jejich 

fiskálním významem) nejdůležitější položkou v oblasti ekologických daní. Je to dáno 

pravděpodobně tím, že daňoví poplatníci a politici jsou na ně již zvyklí, a že se na 

rozdíl od předcházejících dvou typů „nových“ daní nebrání jejich existenci. Mezi tyto 

daně můžeme, dle Širokého (2008), řadit např. spotřební daně (především daň 

z tabákových výrobků, daň z pohonných hmot), ale i daň z přidané hodnoty či akcízy, 

které vedou ke snížené spotřebě a následně k menším výrobním nákladům. 

 účelové daně: 

- jejich ekologičnost spočívá v tom, že je jejich výnos účelově vázán na použití pouze 

pro ekologické výdaje. Důvod pro existenci účelových ekologických daní je dle    

Vítka (1998), spíše psychologický než ekologický, či ekonomický. Hlavní argument, 

uváděný obecně ve prospěch účelově vázaných daní, spočívá v „průhlednosti 

hospodaření“ s takto vybranými prostředky. Účelově vázané daňové výnosy mohou 

způsobovat značné neefektivnost, protože v případě změny priorit většiny neumožňují 

těmto změnám ihned přizpůsobit veřejné výdaje. Proces přizpůsobení veřejných 

výdajů se v tomto případě prodlužuje a zdroje nejsou alokovány tam, kde by přinesly 

největší mezní resp. celkový užitek, ale tam, kde přinášely největší mezní užitek v 

minulosti.  
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Klasifikace ekologických daní dle předmětu zdanění 

V České republice existuje několik druhů daní, které sice nebyly původně 

konstruovány jako daně ekologické, ale mají určitou schopnost ovlivnit, aby se ekonomické 

subjekty chovaly ohleduplně k životnímu prostředí. Jedná se zejména o daně nepřímého 

charakteru, které jsou uvedeny níže. 

 

Dle zákona č. 235/2004 Sb., je daň z přidané hodnoty typickým představitelem typu 

daně, která ovlivňuje chování konečného spotřebitele. Její navýšení způsobí navýšení 

výsledné ceny a pokles poptávky po statku způsobujícím znečištění. Jedná se o daň, která je 

jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmu veřejných rozpočtů. Proto i vyšší výnosy vynakládané 

k ochraně životního prostředí mohou nepřímo přispět k jeho ochraně. 

Podobně se projevují i daně upravené zákonem o spotřebních daních č. 353/2003 Sb., 

zejména pak daň z tabáku, tabákových výrobků a daň z minerálních olejů. Ekologicky šetrné 

statky mohou být naopak zvýhodněny zařazením do skupiny s nižší daňovou sazbou.  

 

Vysoký podíl na znečištění ovzduší nesou také automobily, což znamená, že daň 

silniční by se také mohla nepřímo chovat jako daň ekologická. 

V konečném důsledku ale nedostatečně silně motivuje provozovatele a znamená spíše další 

nepřímé zatížení konečných spotřebitelů. Pokud by se zdanění dotýkalo i jiných subjektů 

mimo těch, které jsou uvedeny v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, respektive ne jen 

vozidel používaných k podnikání, lze předpokládat výraznější a přímý dopad na 

provozovatele dopravních prostředků. Taková daň bývá označována také jako daň z 

motorových vozidel.  

 

Daně z pohonných hmot, z minerálních olejů, z uhlí a koksu a jiné spotřební daně 

představují jedny z nejstarších a nejrozšířenějších daní s nepřímým ekologickým efektem. 

Jejich rámcová úprava je často rozlišuje mezi jednotlivými typy, například pohonných hmot a 

minerálních olejů, a jako takové je podrobuje samostatným daním. Mylníkem pro 

harmonizaci spotřební daně v EU se stala směrnice 92/12/ES, která vytvořila rámec struktury 

spotřebních daní v jednotlivých zemích.  

 

Dle zákona č. 235/2004 Sb., lze za ekologickou daň považovat také daň z obalů, která 

je relativně novým typem daně. V České republice je vybírána prostřednictví placení záloh za 
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nápojové obaly. Některé země (Německo) rozšířily tento systém ze skleněných nápojových 

obalů také na tzv. PET láhve. Ačkoli se vůči výrobci často uplatňuje princip dobrovolnosti, v 

současné době je tento systém jedním z nejefektivnějších, a to z toho důvodu, že přímo 

motivuje konečného spotřebitele určitým finančním obnosem. Vede ke snížení spotřeby 

obalových materiálů a podpoře recyklace.  

Také dle zákona č. 586/1992 Sb., lze za ekologickou daň také považovat například daň 

z příjmů, který umožnil zavést nezdanitelnou část základu daně například pro dary poskytnuté 

k ekologickým účelům.  

2.5. Ekologické daně v daňové soustavě České republiky 

Jednotlivé ekologické daně jsou uvedeny v Zákoně č. 261/2007 Sb., O stabilizaci 

veřejných rozpočtů. Jmenovitě se jedná o:  

 daň ze zemního plynu a některých dalších plynů,  

 daň z pevných paliv,  

 daň z elektrické energie. 

Daň ze zemního plynu 

Již dříve byly zemní plyn a některé další plyny v českém právním systému zdaňovány. 

Jednalo se o úpravu v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů, která však byla k 1. lednu 2008 zcela zrušena.  

Předmět daně  

Předmětem daně z plynu je dle Zákona č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných 

rozpočtů, část čtyřicátápátá , plyn spadající pod nomenklaturní kódy 2711 11 (zemní plyn ve 

zkapalněném stavu), 2711 21 (zemní plyn v plynném stavu), 2711 29 (ostatní plyny v 

plynném stavu) a 2705 (svítiplyn, vodní plyny, generátorové plyny a plyny podobné kromě 

plynných úhlovodíků a ropných plynů). Tyto plyny jsou zdaňovány zásadně v případě, že jsou 

určeny k prodeji nebo používány pro stacionární motory či v souvislosti s provozy a stroji 

používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích. Dále pokud 

jsou využívány pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla. 
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Plátce daně 

Plátcem daně je zvláště dodavatel, který na území České republiky dodává plyn 

konečnému spotřebiteli. Za dodavatele je zákonem považována právnická nebo podnikající 

fyzická osoba nabývající plyn bez daně za účelem jeho dalšího prodeje. Dalšími plátci daně 

jsou provozovatelé distribučních a přepravních soustav a podzemních zásobníků plynu. Dále 

jde i o fyzické nebo právnické osoby, jež použily plyn zdaněn nižší sazbou daně k účelu, 

kterému odpovídá vyšší sazba daně nebo ty osoby, jež použily plyn osvobozený od daně k 

jiným účelům, než na které se vztahuje daňové osvobození a také ty osoby, které spotřebovaly 

nezdaněný plyn, pokud se nejednalo a plyn osvobozeny od daně. 

Plátce daně podá návrh na registraci k dani u celního úřadu nejpozději v den vzniku 

povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

Základ a sazba daně 

Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla. 

Sazby daně jsou stanoveny takto:  

Tabulka 2.1 – Sazby daně zemního plynu 

Plyn určený pro použití, nabízený k prodeji, používaný pro pohon motorů nebo jiné účely 

  NK 2711 29, 2705 NK 2711 11,2711 21 

od 1.1.2008 do 31.12.2011 264,8 Kč/MWh 0 Kč/MWh 

od 1.1.2012 do 31.12.2014 264,8 Kč/MWh 34,2 Kč/MWh 

od 1.1.2015 do 31.12.2017 264,8 Kč/MWh 68,4 Kč/MWh 

od 1.1.2018 do 31.12.2019 264,8 Kč/MWh 136,8 Kč/MWh 

od 1.1.2020  264,8 Kč/MWh 264,8 Kč/MWh 

Plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro 

výrobu tepla 

 od 1.1.2008 do 31.12.2011 30,6 Kč/MWh 

 od 1.1.2012 do 31.12.2014 30,6 Kč/MWh 

 od 1.1.2015 do 31.12.2017 30,6 Kč/MWh 

 od 1.1.2018 do 31.12.2019 30,6 Kč/MWh 

 od 1.1.2020  30,6 Kč/MWh 

 Zdroj: Zákon č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů, vlastní zpracování. 

Osvobození od daně 

Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji či použitý pro výrobu 

tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy 2711 11 a 2711 21, dále 
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plyn určený k výrobě elektřiny. Také plyn, který je určen pro kombinovanou výrobu elektřiny 

a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, 

pokud je teplo z kombinované výroby elektřina a tepla dodáváno domácnostem.  

Osvobozen je také plyn, který je používán v metalurgických procesech, dále plyn, 

který se v okamžiku vstupu na daňové území nachází v běžných nádržích motorových 

dopravních prostředků, pracovních strojů, klimatizačních, chladírenských a jiných podobných 

zařízení a slouží k jejich vlastnímu pohonu a provozu. Běžnou nádrží se pro účely této části 

rozumí nádrž, která umožňuje přímé použití plynu.  

Výpočet daně 

Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. 

Daň z pevných paliv 

Předmět daně 

Předmětem daně jsou dle Zákona č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů, 

část čtyřicátášestá, tato pevná paliva: Černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná paliva 

vyrobená z černého uhlí spadající pod kód nomenklatury 2701, hnědé uhlí, hnědouhelné 

brikety, též aglomerované hnědé uhlí kromě gagátu (černého jantaru) uvedené pod kódem 

nomenklatury 2702, koks a polokoks z černého a hnědého uhlí nebo rašeliny uvedené pod 

kódem 2704, dále ostatní uhlovodíky uvedené pod kódy 2706, 2708, 2713 až 2715, a to 

pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla. 

Plátce daně 

Plátce daně je dodavatel, který na daňové území dodal pevná paliva konečnému 

spotřebiteli. Dalšími plátci jsou fyzické či právnické osoby, které použily pevná paliva 

osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo také 

fyzické či právnické osoby, které spotřebovaly nezdaněná pevná paliva, s výjimkou pevných 

paliv osvobozených od daně.  

Plátce daně podá návrh na registraci k dani u celního úřadu nejpozději v den vzniku 

povinnosti daň přiznat a zaplatit. 
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Základ a sazba daně 

Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním 

vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Spalné teplo 

v původním vzorku se prokazuje výsledky měření akreditované laboratoře, které nesmí být 

starší než 1 rok.  Jestliže nelze spalné teplo prokázat v původním vzorku, stanoví se spalné 

teplo ve výši 33 GJ na tunu pevných paliv. 

Osvobození od daně 

Od daně jsou osvobozena pevná paliva určená k použití, nabízená k prodeji nebo 

použitá k výrobě elektřiny, pevná paliva určená pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud 

je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem. Osvobozena jsou 

také pevná paliva, která jsou využívána jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby po 

vodách na daňovém území, paliv využívána k mineralogickým postupům, v metalurgických 

procesech, či k výrobě koksu. 

Výpočet daně 

Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. Výpočet se stanovuje 

pomocí GJ spalného tepla v původním vzorku tak, že základem je celkové množství takto 

vyjádřené a sazba činí 8,50 Kč/GJ. Spalné teplo v původním vzorku stanovuje akreditovaná 

laboratoř, nejsou-li dostupné měření novější než jeden rok, je podpůrně stanoveno zákonem 

ve výši 33 GJ na tunu pevných paliv.  

Daň z elektrické energie 

Předmět daně 

Předmětem daně z elektřiny je dle Zákona č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných 

rozpočtů, část čtyřicátásedmá, pouze elektrická energie spadající pod nomenklaturní kód 

2716. 

Plátce daně 

Plátce daně je dodavatel, který na daňové území dodal elektřinu konečnému 

spotřebiteli, dále provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy. 

Dalšími plátci jsou fyzické či právnické osoby, které použily elektřinu osvobozenou od daně 
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k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo také fyzické či právnické 

osoby, které spotřebovaly nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.  

Plátce daně podá návrh na registraci k dani u celního úřadu nejpozději v den vzniku 

povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

Základ a sazba daně 

Základem daně je množství elektřiny v MWh. Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh. 

Osvobození od daně 

Od daně je osvobozena elektřina, která je ekologicky šetrná, elektřina vyrobená 

v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována.  Dále elektřina vyrobená ze zdaněných 

výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební 

daně, v zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do 2 MW, nebo pokud je taková 

elektřina spotřebována přímo nebo je dodávána prostřednictvím vedení, kterým je dodávána 

výhradně taková elektřina.  

Osvobozena od daně je také elektřina určená k použití nebo použitá k technologickým 

účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobku elektřiny a tepla,  

elektřina, která je používána při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí 

na dráze železniční, tramvajové či trolejbusové. 

Výpočet daně 

Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. Za základ daně je 

považováno množství dodané elektřiny v MWh a sazba daně činí 28,30 Kč/MWh.  
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2.6. Dílčí shrnutí 

Lidé nemohou donekonečna využívat přírodní zdroje bez důsledků. Zejména v         

70. letech minulého století, si jednotlivé státy začaly uvědomovat negativní dopady svých 

ekonomických činností a začala se rozvíjet politika životního prostředí. Při provádění politiky 

životního prostředí se používá množství nástrojů, které plní různé funkce. Konkrétně se jedná 

o nástroje administrativní, ekonomické a ostatní. Existuje několik druhů ekonomických 

nástrojů politiky životního prostředí, avšak předmětem zájmu této diplomové práce jsou 

zejména ekologické daně. 

Ekologické daně, jako ekonomický nástroj politiky životního prostředí, se v České 

republice začaly využívat poměrně nedávno, a to v roce 2008, kdy do daňového systému ČR 

byly začleněny tři nové daně. Jedná se o daň ze zemního plynu, elektřiny a tuhých paliv. Tyto 

daně mají dopomoci k tomu, aby byli lidé motivováni k ekologickému a šetrnějšímu 

spotřebnímu chování. 
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3. Ekologická daňová reforma v České republice 

Tato kapitola je věnována ekologické daňové reformě, která právě probíhá v České 

republice. V současné době se tato reforma nachází ve své druhé etapě, která byla zahájena 

začátkem roku 2010 a má být ukončena koncem roku 2013. Pozornost je zde věnována 

principům fungování této reformy, dále konkrétnímu průběhu a problémům při zavádění 

ekologických daní do daňové soustavy ČR. Také je blíže popsána Směrnice 2003/96/ES, která 

se stala nejdůležitějším dokumentem při sjednocování ekologických daní na úrovni EU. 

Závěrečná část této kapitoly je věnována jednotlivým etapám ekologické daňové reformy. 

3.1. Principy ekologické daňové reformy 

Před zahájením samotné ekologické daňové reformy v ČR, bylo potřeba vytvořit mnoho 

přípravných opatření. Jedním z těchto přípravných opatření bylo stanovení základních 

principů této reformy. Tyto principy jsou vytvořeny tak, aby na ně bylo možno v dalších 

fázích reformy navázat. Na základě těchto principů, mají pak ekologické daně plnit svou 

úlohu při internalizaci dopadů na životní prostředí.  

Na základě tohoto požadavku byl Ministerstvem životního prostředí vypracován materiál 

nazývaný „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“. 

 Tento stanovuje následující principy zavádění ekologické daňové reformy v ČR: 

 EDR bude probíhat do roku 2017 postupně ve třech etapách, a to proto, aby byl 

poskytnut ekonomickým subjektům čas na přizpůsobení. Další změny reformy budou 

probíhat na základě vyhodnocování přínosů jednotlivých etap, 

 dle tohoto dokumentu, má být EDR ve všech etapách výnosově neutrální, tzn. nemá 

vést ke zvýšení celkové daňové zátěže. K tomu, aby bylo naplněno tohoto principu, 

jsou dodatečné výnosy zvýšeného zdanění využity na snížení jiných daní. Tyto výnosy 

mají být využity tak, že mají být sníženy náklady na práci s cílem povzbudit 

zaměstnanost, viz. následující graf č. 3.1., 

 z hlediska naplňování cílů EDR, byla reforma navržena tak, aby byla zcela účinná. 

Průběžné hodnocení EDR musí být tedy nedílnou součástí procesu reformy,  

 tato reforma odráží požadavek na minimální administrativní náklady zdanění, bere 

v úvahu vyvolané transakční náklady, 
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 z důvodu zmírnění negativních dopadů na nízkopříjmové skupiny domácností, by 

měly být zejména v průběhu druhé a třetí etapy, zavedeny různé kompenzační 

opatření, které by měly napomoci k dodržení principu výnosové neutrality,  

 v rámci EDR, má být také přihlíženo na národní bezpečnost, s ohledem na riziko 

dovozní závislosti u energetických surovin. 

 

Graf č. 3.1: Princip výnosové neutrality 

 

Zdroj: Hnutí DUHA (2008), vlastní zpracování. 

Jak můžeme vidět v grafu 3.1., ekologická daň postupně bude růst, a ta daň, která 

postihuje naši práci, se bude pozvolna snižovat. Tento princip spočívá v postupném přesunu 

části daňového zatížení z toho, co společnost chce podporovat, na věci, které se stát snaží 

omezit (znečištění, čerpání neobnovitelných zdrojů). Zároveň se zde vychází z fiskální 

neutrality, což znamená, že příjmy státního rozpočtu ani daňové zatížení se tímto krokem 

nemá nějak výrazně změnit.  

Jednou z nejaktivnějších a nejvlivnějších ekologických organizací v České republice, 

která se zabývá mimo jiné také problematikou EDR, je česká nevládní ekologická organizace 

Hnutí DUHA. Dle Hnutí DUHA (2008), je přínos reformy víc než jistý, a to hlavně v tom, že 

jestliže se firmám sníží náklady na zaměstnance, můžou zvýšit jejich platy. Nižší náklady 

mohou také motivovat k vytváření nových pracovních míst. V neposlední řadě pak může dojít 

k poklesu znečištění i nezaměstnanosti a roste efektivnost průmyslu. 
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3.2. Průběh zavádění ekologické daňové reformy 

Dle Ščasného (2003), se koncept ekologické daňové reformy začal vyvíjet již v 90. letech, 

kdy Ministerstvo životního prostředí iniciovalo zpracování několika výzkumných prací 

zaměřených na aplikaci konceptu ekologické daňové reformy v ČR. Následně vznikl návrh o 

ekologizaci daňové soustavy, který byl inspirován německým řešením a vycházel z návrhu 

Evropské unie o zdanění energetických výrobků. Další práce, týkající se zavádění ekologické 

daňové reformy v ČR, byly přerušeny s tím, že se koncepce reformy stane součástí komplexní 

reformy veřejných financí ve střednědobém horizontu.  

K 1. květnu 2004 vstoupila ČR do EU, a implementace daňové reformy se stala jednou 

z nedílných součástí další spolupráce. Vstupem do EU se Česká republika zavázala plnění 

právních závazků, které z členství vyplývají. Nejpozději do konce roku 2007 jsme proto 

museli implementovat směrnici Rady 2003/96/ES. 

Jak uvádí Zimmermanová (2007), Ministerstvo financí tento fakt vyřešilo tak, že zahájilo 

komplexní transformaci směrnice, která byla součástí celkové reformy veřejných financí. Tato 

reforma s sebou nesla také velké množství jiných změn, a to například v oblasti zdravotního, 

daňového či důchodového systému, což vedlo k tomu, že se EDR stala jen malou součástí 

velkých změn.  

Do 31. srpna 2004 mělo Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem financí 

(MF) předložit vládě návrh koncepce ekologické daňové reformy. Úkol byl však odložen do 

30. listopadu 2004. V říjnu roku 2005 byla na Ministerstvu životního prostředí dokončena 

Koncepce ekologické daňové reformy, která byla následně schválena poradou vedení MŽP a 

postoupena Ministerstvu financí k připomínkám. Následně mělo dojít k vytvoření 

kompromisního návrhu MŽP a MF. Poté proběhla složitá jednání, neboť některé požadavky 

MŽP byly z pohledu MF zcela neakceptovatelné. Jednalo se například o zavedení daně 

z motorových vozidel a o rozlišení sazeb daně na elektřinu podle původu elektřiny. Ačkoliv 

byl tento materiál poměrně dobře zpracován, nakonec nedošlo k jeho schválení a Ministerstvo 

životního prostředí bylo nuceno zahájit práce na obecnějším materiálu. 

Zimmermannová (2007) uvádí, že počátkem roku 2007 vláda přijala dokument nazvaný 

„Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“. V něm představila podobu 

navrhované koncepce EDR. Podle harmonogramu bude realizace EDR probíhat v období 

2008 až 2017 a bude rozdělena do tří etap.  
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Následně nastoupila nová vláda Mirka Topolánka, která si dala za úkol dokončit realizaci 

první etapy a navrhnout druhou etapu ekologické daňové reformy. Oba úkoly byly 

specifikovány v Programovém prohlášení vlády. 

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

elektrické energie, o zdanění pevných paliv a o zdanění plynu, viz. subkapitola 2.5. 

 Tyto zákony byly předloženy v rámci balíčku vládních reforem a dne 5. října 2007 byly 

podepsány prezidentem ČR. V platnost vstoupily od 1. ledna 2008.  

Jak uvádí Chmelík (2007), z teoretického hlediska vyplývá, že lze postupovat třemi 

způsoby při zdanění nežádoucích komodit:  

 zdanit komodity, které mají negativní vliv na životní prostředí a výnosy využít ve 

formě podpor opět v oblasti životního prostředí. Tento způsob doprovází narůstání 

daňového břemene, což většinou bývá důvod pro jeho odmítnutí, 

 způsob založený na shodném nastavení zdanění, které ovšem není doprovázeno 

narůstáním daňového břemene. Je zde naplňován princip rozpočtové neutrality díky 

snížení jiných plošných daní a plateb. Tento způsob je upřednostňován před ostatními, 

a to zejména kvůli svým pozitivním ekonomickým efektům, 

 třetí způsob je jakýsi hybrid dvou předchozích, kdy část výnosu je používána pro 

specifické účely. Třetí způsob je kompromisem mezi pozitivy a negativy předchozích 

přístupů. 

 

První varianta je hodnocena jako ekonomicky nevhodné řešení, protože daňové břemeno a 

míra celkového přerozdělování je ve většině vyspělých zemí vysoká. V případě druhé a třetí 

varianty, již lze hovořit o ekologické daňové reformě, jelikož se nejedná o pouhé navyšování 

daní, ale o změny v celkovém daňovém systému dané země.  

Dle Ministerstva životního prostředí (2012), ekologická daňová reforma v současnosti 

představuje přesun ze zdanění lidské práce směrem ke zdanění výrobků a služeb, jejichž 

výroba nebo spotřeba má negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Dodatečné 

výnosy získané z těchto daní, mají být využity ke snížení jiných daní.  
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Dle materiálu „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“, je hlavním cílem 

této reformy stimulovat ekonomické subjekty, k takovým činnostem, které povedou ke snížení 

poškození životního prostředí a ke snížení dopadů na zdraví člověka. 

Předmětem zdanění jsou pak statky a služby, jejichž výroba nebo spotřeba vede 

k prokazatelnému negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. 

3.3. Problémy, při zavádění ekologických daní 

Chmelík (2007) uvádí, že problém může nastat v případě náběhu daňových sazeb. Tato 

oblast se, již od počátku, stala velmi diskutovanou. Daňové sazby mohou být zavedeny jako 

lineární nebo také například tak, že ze začátku bude náběh sazeb pomalejší a ke konci reformy 

rychlejší. Rozhodně se nesmí jednat o šokové navýšení, ale o postupnou, zcela jasně a veřejně 

dopředu deklarovanou strategii růstu sazeb. Tyto sazby můžeme blíže vidět v příloze č. 2. 

Vzhledem k tomu, že ČR je členem EU, jsou pro naši republiku tyto sazby stejné, jako pro 

jiné členské státy. 

Další, problematickou oblastí se stává samotný výčet zdaněných komodit. Ačkoliv je tento 

výčet malý, lze i v tomto ohledu hledat jisté problémy při realizaci jejich zdaňování. Jedná se 

například o oblast kapalných a plynných uhlovodíkových paliv, kde je problém třeba vidět 

v souvislosti se schodkem bilance zahraničního obchodu. Naprostou většinu těchto komodit 

dováží ČR za světové ceny, což může vést k následnému negativnímu dopadu na bilanci 

zahraničního obchodu. Snížení spotřeby v důsledku navýšení ceny těchto komodit o daň, se 

tedy může projevit i v této oblasti. 

Kubátová (2006) uvádí, že další problém ekologických daní nastává paradoxně tehdy, 

pokud plní funkci, pro kterou byly zavedeny, tzn. ovlivňují chování subjektů k využívání 

environmentálně méně škodlivých produktů. Způsobují tak korozi svého daňového základu. 

Postupně se snižují jejich výnosy a musí se opět zvyšovat původně snížené náklady práce. 

Ekologické daně tedy ovlivňují chování ekonomických subjektů. Odstranění neefektivní 

alokace na jednom trhu, prostřednictvím tohoto nástroje, může způsobit neefektivní situaci na 

jiném trhu.  

Chmelík (2007) uvádí, že odpůrci ekologických daní mají mnoho argumentů, proč by 

tento ekonomický nástroj politiky životního prostředí neměl být zaveden. Nejčastějším 
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argumentem je, že zavedení ekologické daně sníží mezinárodní konkurenceschopnost 

v nejvíce energeticky náročných odvětvích. Zavedení daně zvýší náklady energeticky a 

materiálově náročných podniků, a to se promítne v cenách produkce. Z obavy snížení 

mezinárodní konkurenceschopnosti, proto většina zemí při zavádění ekologických daní 

definuje také množství výjimek, především pro energeticky náročný průmysl. To, ale 

podstatně snižuje význam ekologických daní a jejich cílů, protože právě energeticky náročný 

průmysl je často významným zdrojem znečištění.  

3.4. Směrnice rady 2003/96/ES 

Hlavním cílem Směrnice 2003/96/ES, je harmonizace výše spotřebních daní u 

elektřiny a energetických produktů v rámci EU. Primárním cílem směrnice je stanovení 

minimální úrovně zdanění těchto komodit. Dále také upravuje různé možnosti úlevy na daních 

a osvobození od těchto daní.  

Úplný název této směrnice zní: „Směrnice 2003/96/ES, kterou se mění rámcová 

struktura předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny“, dále jen 

Směrnice. Směrnice byla jednomyslně přijata Evropskou radou a Evropským parlamentem 

27. října roku 2003 a v platnost vstoupila 1. ledna roku 2004. Jak uvádí Nerudová (2007), 

směrnice 2003/96/ES nahrazuje směrnici 92/81/EHS ze dne 19.10.1992, „o harmonizaci 

struktury spotřebních daní z minerálních olejů“ a směrnici  92/82/EHS ze dne 19.10.1992, „o 

sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů“.   

Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, se pro nás stala tato směrnice 

závazná a ČR musela začít respektovat její požadavky. Při vstupu do EU jsme si však 

vyjednali výjimku pro implementaci minimálních sazeb spotřebních daní pro pevná paliva, 

uhlí a zemní plyn na vytápění. Dle této výjimky měla ČR uplatňovat částečné či úplné daňové 

osvobození popř. nižší než minimální sazby daně. Zavést minimální sazby daní u těchto 

produktů však musí nejpozději do 1. ledna 2008. 

Dne 1.1.2008 vstoupil v platnost nový zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, který mimo jiné upravoval konkrétní podobu zdanění elektřiny, zemního plynu a 

tuhých paliv, čímž byla povinnost zavedení minimálních sazeb splněna. Podrobnější popis 

těchto zákonů lze naleznout v subkapitole č. 2.5. 
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Jako hlavní důvody vzniku této Směrnice jsou uváděny následující skutečnosti: 

 dosavadní neexistence předpisů Společenství o minimální daňové sazbě na elektřinu, 

zemní plyn a pevná paliva (kromě minerálních olejů), což může mít negativní dopad 

na fungování vnitřního trhu, 

 existence závažných rozdílů mezi vnitrostátními úrovněmi zdanění energie, 

 společenství ratifikovalo Kjótský protokol, který je součástí Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně klimatu, čímž se zavázalo dosáhnout cílů 

v něm stanovených. 

Ve Směrnici můžeme najít jmenovitě produkty, u nichž jsou přesně upraveny velikosti 

zdanění, ale také i produkty, na které se naopak zdanění nevztahuje. Tyto lze najít v bližším 

vymezení v příloze č. 1. 

Pokud dochází k tomu, že i jiné energetické produkty, které nejsou v této Směrnici přímo 

jmenovány, jsou nabízeny k prodeji nebo používány jako pohonná hmota nebo palivo, zdaňují 

se podle účelu použití sazbou v téže výši jako sazba pro obdobné palivo nebo pohonnou 

hmotu. 

 Lze tedy říci, že kromě výrobků, které jsou zde vyjmenovány, se všechny výrobky určené 

k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako pohonná hmota nebo jako přísada nebo 

nastavovací plnivo do pohonných hmot, zdaňují sazbou v téže výši jako sazba pro obdobnou 

pohonnou hmotu.  

Minimální úroveň zdanění 

Směrnice stanovuje minimální sazby daně z energetických produktů v závislosti na účelu 

užití. Rozlišuje mezi energetickými produkty sloužícími jako pohonné hmoty, palivo či 

prostředek pro výrobu elektrické energie. Každý stát si může zvolit sazby jiné, jedinou 

podmínkou zde je to, že jimi zvolené sazby nebudou nižší než sazby předepsané.  

Minimální sazby daně, které Směrnice předepisuje, jsou uvedeny v tabulkách, které 

můžeme najít v příloze č. 2. 

V této příloze můžeme zjistit hodnoty minimálních úrovní zdanění na konkrétní komodity, 

které jsou od roku 2008 zatíženy tzv. ekologickými daněmi. Směrnice udává pouze hodnoty 

zdanění do roku 2010, ale i tak můžeme pozorovat postupnou, zcela jasnou strategii růstu 
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sazeb, což je potřebné pro bezproblémové zavádění ekologických daní do daňové soustavy 

každé země. Lze zde vypozorovat postupné zatížení jednotlivých komodit ekologickou daní. 

Ve většině z případů, však nedošlo k žádné změně daňového zatížení. Nejvýraznějšího 

nárůstu úrovně zdanění došlo zejména u plynového oleje, petroleje a dále u komodit, které 

jsou hlavním předmětem této práce, a to u zemního plynu, uhlí, koksu a elektřiny.  

3.5. Jednotlivé etapy ekologické daňové reformy 

Na základě dokumentu „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“ je EDR 

rozdělena do tří etap. Každá z těchto etap je specifická svým průběhem a množstvím úkolů, 

které mají být v každé části splněny a dokončeny. V současné době probíhá druhá etapa EDR, 

která však ještě ani zdaleka není u konce, a proto lze zcela přesně popsat pouze první, již 

proběhnutou, etapu. Subkapitola č. 3.5., je shrnutím nejdůležitějších momentů a úkolů, které 

jsou součástí každé z etap, viz níže.  

První etapa 

Dokument „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“ uvádí, že první etapa 

ekologické daňové reformy je víceméně dokončením implementace směrnice 2003/96/ES do 

legislativy České republiky. Česká republika splňuje již od roku 2004 minimální sazby u 

spotřební daně z minerálních olejů, proto se první etapa EDR  týká jen komodit, které tyto 

požadavky EU nesplňují. Konkrétně se jedná o zdanění pevných paliv, zemního plynu a 

elektřiny, viz. subkapitola 2.5. V souladu s principy ekologické daňové reformy bude 

zavedení těchto nových daní provázeno současným snížením daňového zatížení práce tak, aby 

byla celá operace ve svém konečném efektu výnosově neutrální. 

První etapu EDR představuje komplexní transpozice Směrnice 2003/96/ES, ze dne        

27. října 2003, o zdražení energií a elektřiny, která mění strukturu rámcových předpisů 

Společenství a zdanění energetických produktů a elektřiny. Návrhy o zdanění pevných paliv, 

elektřiny a zemního plynu, připravené Ministerstvem financí, vychází ze Směrnice. První 

etapa funguje v souladu s podmínkami této Směrnice, jestliže stávající platná sazba tuzemské 

spotřební daně není již nyní vyšší. 

Dle dokumentu „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“ má být první 

etapa EDR výnosově neutrální, tzn. výnosy získané za zavedení nových daní, mají být využity 
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na snížení daňového zatížení práce. Výnosy z ekologických daní mají být tedy využity ke 

snížení povinných plateb pojistného na sociálním zabezpečení hrazených zaměstnavatelem 

s cílem povzbudit zaměstnanost.   

Jak uvádí Charvát (2009), podle mluvčí MŽP, Jarmily Krebsové, byly v první etapě 

reformy sazby daně nastaveny tak, „aby nebyla příliš ohrožena stabilita ekonomiky a aby 

výrazný výkyv cen energií způsobených zavedením daně neměl negativní důsledky pro 

ekonomické subjekty“. Nicméně, důležitý je podle ministerstva princip, který využívá daňové 

nástroje při ochraně životního prostředí.  

Výnosová neutralita této etapy měla být naplněna nejpozději do 1.1.2009, což se také 

stalo. Dle Charváta (2009), mluvčí MŽP, Jarmila Krebsová, uvádí, že: „Od 1. ledna 2008 

došlo ke snížení sazby daně z příjmu právnických a fyzických osob. Následně, od 1. ledna 

2009, došlo ke snížení sazby příspěvku na sociální pojištění o 1,5 %. U první etapy ekologické 

daňové reformy byl tedy naplněn princip výnosové neutrality,“  

V současnosti se lze, ale také setkat s odlišným názorem na to, jestli byla či nebyla 

výnosová neutralita splněna. Jak uvádí Bílková (2009), nebylo kritérium výnosové neutrality 

splněno. Vláda při zavádění ekologických daní počítala s výnosem prvního roku v hodnotě 

4,3 mld. Kč. Celkový příjem z ekologických daní, byl ale roku 2008 pouhé 2,4 mld. Kč. 

Příjem z ekologických daní se stal nižším, než snížení sociálního pojištění, což vedlo 

k porušení principu výnosové neutrality.   

V této etapě se plátcem daně stává každá fyzická i právnická osoba, která dodává pevná 

paliva, zemní plyn a elektřinu konečnému spotřebiteli. Předmětem daně se pak stávají 

samotná pevná paliva, elektřina a zemní plyn. Některé předměty daně jsou od této daně 

osvobozeny. Je to například elektřina ze sluneční a větrné energie, elektřina vyrobena ve 

vodních elektrárnách aj.  

Druhá etapa 

Dle materiálu „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“, bude druhá etapa 

EDR probíhat mezi lety 2010-2013. Dojde ke změnám zdanění u pevných paliv, elektřiny a 

zemního plynu, tedy u daní, které již byly zavedeny v první etapě. Dojde k diferenciaci sazeb 

daní, a to s cílem snížit množství znečišťujících látek a omezit jejich dopady na lidské zdraví, 

zejména pak v oblasti znečištění ovzduší.  
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Jak uvádí Dusík (2008), od 1. ledna 2010 měla být zavedena nová daň z CO2. Tato daň se 

měla stát součástí české daňové soustavy, ale prozatím bylo od zavedení této daně upuštěno a 

její zavedení se v současné době odhaduje na počátek roku 2013. Programové prohlášení 

vlády k této etapě uvádí: „Cílem druhé fáze reformy od roku 2010 bude vytvoření emisní daně 

z CO2, která vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem této daně 

bude stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování znečištění. Indikativní cíl 

výnosu z ekologické daňové reformy po roce 2010 bude 0,5 až 1% HDP.“ 

Jak uvádí „Zpráva o plnění národního programu reforem ČR 2008 – 2010“, v druhé etapě 

se nepočítá s navýšením daní ze zemního plynu, elektřiny a pevných paliv. Za účelem 

podpory investic do nových nízko-emisních technologií zde bylo navrženo užití různých 

nástrojů, například motivačního charakteru. Dále bylo navrženo upravit poplatky v rámci 

ochrany ovzduší jak pro střední, tak také pro velké znečišťovatele a následně má být zaveden 

nástroj, jenž by motivoval malé znečišťovatele. V období druhé etapy je reforma považována 

za nástroj k dosažení národních emisních stropů pro znečišťující látky. V této etapě má být 

zvláštní pozornost věnována i dopravní oblasti. Ministerstvo životního prostředí pracuje na 

novém zákoně o ochraně ovzduší. Součástí tohoto zákona se má stát zavedení dalších 

administrativních a regulativních nástrojů. 

 Materiál „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“ říká, že v této fázi 

budou využity vědecké korektní studií, které se týkají kvantifikací dopadů zdanění a externalit 

předmětu zdanění.  Jejich cílem je: „Odůvodněné využití diferencovaného zdanění statků a 

služeb na základě dopadů na životní prostředí  

a zdraví“. Za další cíl kvantifikací materiál stanovuje: „Vyjádření dopadů variant zdanění 

v sociální a ekonomické oblasti s průměty do soustavy veřejných rozpočtů, zejména nárůst 

sociálních výdajů v případě vynuceného útlumu některých sektorů a jeho regionální efekt,  

na zaměstnanost, na příjmy a výdaje územních samospráv a vlivy zdanění  

na konkurenceschopnost ekonomiky České republiky.“ 

Třetí etapa 

Podle materiálu „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“, má být poslední 

etapa EDR připravována až do konce roku 2012. Předpokládané období realizace má být 

potom od roku 2014 až do roku 2017. Předpokládá se, že v této době již budou k dispozici 

vyhodnocené dopady a vlivy ekologické daňové reformy v České republice. Součástí třetí 
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etapy se má stát také upravená směrnice ES. Měly by být k dispozici výsledky z vyhodnocení 

vlivů první a druhé etapy, které následně budou zapracovány do této třetí etapy.  

V rámci celé EDR je třeba dbát na správu ze strany finančních úřadů či orgánů všech 

vybíraných energetických daní, poplatků k ochraně životního prostředí, transformovaných 

poplatků k ochraně životního prostředí.  

3.6. Dílčí shrnutí 

Od 1.5.2004 se stala Česká republika členem EU a musela začít plnit právní závazky, 

které z členství vyplývají. Jedním z těchto závazků bylo i to, že nejpozději do konce roku 

2007 do naší daňové soustavy zavedeme směrnici Rady 2003/96/ES, která má za hlavní cíl 

harmonizaci spotřebních daní u elektřiny a energetických produktů v rámci EU. Na základě 

těchto požadavků ČR vytvořila dokument Principy a harmonogram ekologické daňové 

reformy, ve kterém vláda představila konkrétní podobu navrhované koncepce EDR. Tento 

dokument stanovil, že EDR v ČR bude probíhat ve třech fázích. V současnosti je ukončena 

první fáze, ve které byly zavedeny tři nové daně a to daň z tuhých paliv, daň z elektřiny a daň 

ze zemního plynu. Dle dokumentu Principy a harmonogram ekologické daňové reformy, má 

být celá EDR výnosově neutrální. To znamená, že nemá dojít ke zvýšení celkové daňové 

zátěže, což má být uskutečněno pomocí snížení nákladů na práci.  

Tento bod je předmětem mnoha polemik. Mluvčí Ministerstva životního prostředí, 

Jarmila Krebsová, tvrdí, že tato podmínka splněna byla, ale někteří odborníci s tímto názorem 

nesouhlasí. Ani dle mého názoru nebyla doposud výnosová neutralita splněna, jelikož došlo 

pouze k minimálnímu snížení sazby příspěvku na sociální pojištění, a to pouze o 1,5 %, což 

nedostatečně kompenzuje větší výdaje obyvatelstva. 

Druhá fáze je zhruba v polovině. Od této fáze se očekávalo zejména zavedení daně 

z CO2, ale v současnosti se odhaduje, že tento cíl bude splněn až v průběhu roku 2013. Od 

třetí etapy je pak očekáváno zejména zhodnocení dopadů a vlivů ekologické daňové reformy. 
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4. Ekonomické dopady ekologických daní 

V této kapitole jsou rozebírány ekonomické dopady ekologických daní. Zpočátku jsou 

osvětleny dopady, které jsou a byly očekávány na základě již vypracovaných studií 

(Koncepce ekologické daňové reformy, Analýza koncepce ekologické daňové reformy a 

Důvodová zpráva MF). V této části jsou srovnány výsledky jednotlivých studií s momentálně 

dostupnými aktuálními informacemi. Další část je pak věnována konkrétně dopadům na 

spotřební vydání jednotlivých skupin domácností a následně jsou popsány předpokládané 

dopady EDR na makroekonomické prostředí.  

4.1. Předpokládané dopady EDR na základě jednotlivých studií 

Tak jako každá jiná změna v ekonomice, tak i EDR bude mít nějaký dopad na 

jednotlivé ekonomické subjekty. Zkoumání těchto dopadů se stalo součástí několika studií a 

dokumentů, které byly zpravidla vypracovány na požadavek MŽP, či jiné odborné instituce. 

V této části práce jsou rozebrány tři studie, které vznikly postupně v letech 2005 - 2007, tzn. 

v letech, kdy ekologické daně nebyly ještě zavedeny, a lze proto očekávat jejich odchylky od 

skutečnosti, které jsou následně popsány, viz níže. Každá z těchto studií představuje trochu 

jiný pohled na danou problematiku, avšak cíl všech těchto tří prací je stejný, a to, zjistit, jaké 

ekonomické dopady bude mít zavedení ekologických daní. 

Koncepce ekologické daňové reformy 

V říjnu roku 2005, Ministerstvo životního prostředí dokončilo materiál Koncepce 

ekologické daňové reformy. Na základě návrhu, měla EDR proběhnout v pěti fázích, a to 

v letech 2007 až 2015. V průběhu tohoto období mělo dojít k postupnému navyšování sazeb 

jednotlivých ekologických daní. Ačkoliv tato práce byla na velmi dobré úrovni, k její realizaci 

nakonec nedošlo. Pro naše účely se však podíváme na předpokládané dopady EDR i dle této 

studie. Tato studie poskytuje náhled na predikci výnosů z ekologických daní, a to až do roku 

2015, viz následující tabulka č. 4.1. 
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Tabulka 4.1 - Predikce výnosů ekologických daní ve stálých cenách 2005 v mil. Kč, dle Koncepce 

EDR 

  2007 2009 2011 2013 2015 

Elektřina 6 400,0 12 000,0 18 500,0 23 500,0 27 300,0 

Hnědé uhlí 3 000,0 5 200,0 7 100,0 8 400,0 8 800,0 

Černé uhlí a koks 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 500,0 1 800,0 

Zemní plyn 1 800,0 1 700,0 1 600,0 2 300,0 2 900,0 

Motorová vozidla
1
 21 700,0 19 900,0 18 100,0 16 400,0 14 700,0 

CELKEM 34 000,0 39 500,0 46 200,0 51 700,0 55 600,0 

z toho: 

     Domácnosti 40% 37% 35% 34% 33% 

Energetika + 

průmysl 60% 63% 65% 66% 67% 

Zdroj: MŽP (2005). 

Tato tabulka uvádí velice optimistické předpoklady výnosu ekologických daní. Jak lze 

vidět v tabulce č. 4.1, největší daňový výnos se očekává u elektřiny, což je i v současnosti 

pravdou. V roce 2007 se, dle této zprávy, očekávaly výnosy z těchto daní v celkové hodnotě 

12,3 miliard korun
2
. V roce 2015, je pak dle této studie, očekávaný výnos z těchto daní      

40,8 miliard korun.  

Jak můžete vidět v následující tabulce č. 4.2, na základě současných zdrojů informací, 

jsou výnosy na daleko nižší úrovni, než jaké byly očekávány. 

Tabulka 4.2 - Skutečné výnosy z ekologických daní v letech 2008 – 2011 v mil. Kč, v běžných 

cenách 

 

2008 2009 2010 2011 

Daň z elektřiny 1 019, 2 1 386, 9 1 417, 8 1 386, 8 

Daň z plynu 1 002, 9 1 285, 0 1 338, 7 1 332, 6 

Daň z tuhých paliv 431, 6 508, 5 494, 5 477, 1 

Celkem 2 453, 7 3 180, 4 3 251, 0 3 196, 5 

Zdroj: Celní správa (2012),  vlastní zpracování.  

Jak lze vypozorovat, roku 2009 bylo vybráno kolem 16,2 % z celkové předpokládané 

částky a roku 2011 bylo vybráno pouze kolem 11,4 % z předpokládaných výnosů. Toto 

ukazuje na zcela opačný efekt výběru těchto daní, než jaký předpokládala Koncepce. 

Koncepce ekologické daňové reformy počítala v roce 2011 s celkovým výnosem 

                                                           
1
 V tabulce jsou uvažovány čisté dodatečné výnosy daně z motorových vozidel, bez započtení výnosů silniční 

daně. Výnosy ze silní daně již existovaly před reformou, proto nejsou do výnosu nových ekologických daní 

započítány. 
2
 Hodnota byla vypočítána odečtením daně z motorových vozidel z celkového výnosu. 
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z ekologických daní v hodnotě 28,1 mld. Kč. Na základě údajů uvedených na internetových 

stránkách Celní správy, pod kterou v současnosti tyto daně spadají, jsou však uváděny zcela 

odlišné hodnoty konečného výběru těchto daní na území ČR. V roce 2011 byl celkový výnos 

z ekologických daní na úrovni dokonce nižší než v předcházejícím roce, to je v roce 2010. 

V loňském roce bylo tedy vybráno pouze něco málo přes 3,1 mld. Kč, což znamená více jak 

14 krát nižší vybranou částku.  

Koncepce ekologické daňové reformy uvádí mimo jiné také to, že vzhledem k tomu, 

že množství plátců daně je omezené, systém výběru daně bude vcelku jednoduchý, a má 

docházet k částečnému provázání daně z elektřiny, plynu a pevných paliv s daní z přidané 

hodnoty, měla by být správa těchto tří nových daní relativně jednoduchou a nenáročnou na 

počty správců daně a tudíž nepříliš nákladnou.  

Analýza koncepce ekologické daňové reformy 

V roce 2006 vznikla studie nazvaná „Analýza koncepce ekologické daňové reformy“, 

kterou provedl tým odborníků z ČVUT a VŠE v Praze. Tento dokument se zaměřil na dopady 

zavádění EDR vycházející z „Koncepce ekologické daňové reformy“. V Analýze byly 

prozkoumány dopady na jednotlivé sociální skupiny. Konkrétně v Analýze byly popsány 

dopady na důchodce, zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a zemědělce,                

viz tabulka č. 4. 3.  

Tabulka 4.3 – Odhad navýšení spotřebních výdajů domácností v důsledku zavedení EDR, dle 

Analýzy koncepce EDR  

Zvýšení výdajů domácností 2007 2009 2011 2013 2015 

Průměr 0,59% 1,02% 1,48% 2,04% 2,56% 

Zaměstnanci 0,53% 0,93% 1,35% 1,86% 2,35% 

OSVČ 0,50% 0,87% 1,27% 1,74% 2,19% 

Zemědělci 0,50% 0,87% 1,30% 1,76% 2,22% 

Důchodci 0,86% 1,48% 2,15% 2,15% 3,73% 

Zdroj: Beneš, Martin et. al, (2006).  

 

V tabulce č. 4.3, lze vidět, že například spotřební výdaje důchodců se v důsledku 

zavedení EDR zvýší v roce 2015 oproti roku 2005, který je rokem základním, až o 3,73 %. 

Z tabulky č. 4.3, vyplývá, že nejvíce postiženou sociální skupinou by byly důchodci, kteří 

nemají žádný pracovní příjem. Dle zprávy důchodcům nejsou totiž poskytnuty kompenzační 

opatření v podobě snížení zdanění práce. Spotřební výdaje důchodců činily dle Analýzy 
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v roce 2005 průměrně 90 tisíc korun. Zavedení EDR by tyto výdaje zvýšilo v roce 2015 o 

3 800 korun (ve stálých cenách 2005). Co se týče jednotlivých zdaňovaných komodit 

zatížených ekologickou daní, bylo by nejvíce zatíženo hnědé uhlí, elektřina a teplo.  

Analýza koncepce ekologické daňové reformy se také okrajově zabývá dopady na 

jednotlivé makroekonomické veličiny, jako jsou HDP, zaměstnanost, cenová hladina atd. 

Tyto budou blíže rozepsány v samostatné subkapitole, viz subkapitola č. 4.3.  

Důvodová zpráva MF 

Dalším dokumentem zkoumajícím dopady ekologických daní je i „Důvodová zpráva 

MF“, dále jen Důvodová zpráva. Tato zpráva vznikla jako doplněk k zákonu č. 261/2007 Sb., 

O stabilizaci veřejných rozpočtů.  

Dle MF (2007), má zavedení daně ze zemního plynu přinést do státního rozpočtu 

hodnotu ve výši přibližně 1,5 mld. Kč ročně. Zavedení této daně má mít, dle Důvodové 

zprávy, v roce 2008 předpokládaný dopad na míru inflace ve výši 0,12 procentních bodů. 

Průměrná cena plynu pro rok 2005 byla 0,87 Kč/kWh. Zavedením daně tak dojde k navýšení 

ceny zemního plynu přibližně o 4,2 % (včetně DPH). Náklady na plyn se subjektům, které 

nejsou podnikatelé, zvýší přibližně o 4,2 %. Zvýšení nákladů na plyn přibližně o 4,2 % se 

dotkne i podnikatelských subjektů. Výjimku budou tvořit podnikatelské subjekty, které 

provozují některé z energeticky náročných činností, pro které je plyn osvobozen. 

Důvodová zpráva dále uvádí, že zdanění pevných paliv dle propočtů bude 

představovat výběr daně ve výši přibližně 1,7 mld. Kč ročně. Zavedení daně z pevných paliv 

bude mít předpokládaný dopad na míru inflace ve výši 0,025 procentních bodů. Zdanění 

pevných paliv se projeví zvýšením nákladů v podobě zvýšených cen energií, a to jak na 

podnikatelském sektoru, tak samozřejmě i na domácnostech. Při ceně hnědého uhlí, podle 

ČSÚ byla v roce 2005 průměrná cena 188,6 Kč/100 kg. Při výhřevnosti 17 MJ/kg, to znamená 

dodatečnou daň ve výši 17,2 Kč včetně DPH na 100 kg uhlí a tedy zvýšení ceny o 9,1 %.  

U domácností se zvýšení cen pevných paliv projeví nárůstem jejich výdajů a to 

v závislosti podle druhu domácnosti. Pro domácnosti platí také zvýšení cen paliv o 9,1 %. 

Nejvíce se zvýšení cen tuhých paliv projeví u neúplných rodin a rodin s dětmi.  

Zavedení daně z elektřiny, pak dle Důvodové zprávy, představuje výběr daně ve výši 

přibližně 1,1 mld. Kč ročně. Daň z elektřiny bude mít v roce zavedení předpokládaný dopad 
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na míru inflace ve výši 0,059 procentních bodů. Průměrná cena elektřiny uváděna ČSÚ pro 

rok 2005 byla 3,42 Kč/kWh. Zavedením daně tak dojde k navýšení ceny elektřiny přibližně o 

1 % (včetně DPH). Cena elektřiny se tak o 1 % zvýší nejen domácnostem, ale také ostatním 

subjektům, které nejsou podnikatelé. Zvýšení nákladů na tuto komoditu se dotkne i 

podnikatelských subjektů, s výjimkou těch subjektů, které provozují některé z energeticky 

náročných činností, pro které je elektřina osvobozena od daně.  

Jak je uvedeno v Důvodové zprávě, celkový očekávaný výběr energetických daní by 

měl v roce 2008 činit cca 4,3 mld. Kč. V současnosti však lze konstatovat, že očekávané 

výnosy jsou na nižší úrovni, než s jakou tato zpráva počítala, viz tabulka č. 4.4.  

 Tabulka 4.4 - Předpokládaný a skutečný výnos z ekologických daní za rok 2008 v mil. Kč, dle 

Důvodové  zprávy MF 

 

Daň z elektřiny Daň z plynu Daň z tuhých paliv Celkem  

Odhadovaný výnos 1 100,0 1 500,0 1 700,0 4 300,0 

Skutečný výnos 1 019,2 1 002,9 431,6 2 453,7 

Zdroj: Celní správa (2012 b), vlastní zpracování.  

Z tabulky č. 4.4, jasně vyplývá, že v prvním roce zavedení ekologické daně došlo u 

všech třech zdaňovaných komodit k nižšímu výběru daně, než bylo původně plánováno. 

Nejméně bylo vybráno na dani za tuhá paliva, kde se odhad zmýlil o víc jak jednu miliardu 

korun.  

Jak lze vyčíst z údajů ČSÚ (2009a), toto zcela jistě souvisí s tím, že nejen domácnosti, 

ale zejména podniky, mezi lety 2008 až 2009 zmenšily svou konečnou spotřebu celkových 

tuhých paliv o více jak 600 000 tun. Konečná spotřeba energie, zejména v oblasti průmyslu, 

meziročně kolísala, od roku 2006 díky restrukturalizaci průmyslových odvětví a díky snaze o 

energeticky úspornější technologie docházelo k jejímu každoročnímu poklesu. Na základě 

údajů uvedených ČSÚ (2009a), došlo k obrovskému meziročnímu poklesu spotřeby v roce 

2009. Ten byl způsoben hospodářskou krizí, která tento sektor velmi citelně zasáhla. Pokles 

souvisí také s poklesem těžby hnědého, ale také černého uhlí. Od roku 2009 klesla spotřeba 

nejen v důsledku ekonomické krize, ale také v díky nutnosti snižování územních limitů těžby.  
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Zhodnocení studií 

Bohužel je v současnosti nutno konstatovat, že EDR neprobíhá podle zamýšlených 

úvah. Nedaří se vybrat ani polovinu toho, co bylo zamýšleno.  

Při srovnání jednotlivých studií se skutečností, je zcela jasné, že všechny tři 

dokumenty počítaly s daleko větší úspěšností, co se týče výnosu jednotlivých ekologických 

daní. Nižší výběr těchto daní je zcela jistě způsoben stále probíhající ekonomickou krizí, která 

postihla velkou část států celého světa.  

Krize se samozřejmě dotkla všech ekonomických subjektů, a to od velkých podniků až 

po malé, jednočlenné domácnosti. V podnicích docházelo ke snižování výroby a následnému 

hromadnému propouštění zaměstnanců. Tento fakt, se samozřejmě promítl také do spotřeby 

jednotlivých obyvatel. Lidé začali šetřit, a to nejen v oblasti zbytných statků, ale také v oblasti 

statků nezbytných, ke kterým bezesporu spotřeba energie patří. Dalším důvodem nižších 

příjmů z ekologických daní může být i fakt, že jednotlivé domácnosti si začínají uvědomovat 

své, mnohdy neracionální chování, v oblasti spotřeby energií. Chtějí změnit své spotřebitelské 

chování, které vedlo mnohdy k plýtvání s těmito komoditami a využívají tak modernější 

spotřebiče a technologie, které dokážou někdy snížit spotřebu energie i o polovinu.
3
  

Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že EDR nemůže splnit očekávání, co se týče 

finančních přínosů státního rozpočtu. V současné době bohužel nutno konstatovat, že 

nedochází ani k plnění jiných bodů, které byly v rámci jednotlivých studií publikovány. Jako 

příklad lze uvést to, že mají být zavedena různá kompenzační opatření zejména pro 

nízkopříjmové obyvatelstvo a důchodce, kteří nebudou mít žádnou úlevu v podobě snížení 

odvodů sociálního pojištění. I samotné snížení odvodů sociálního pojištění je momentálně na 

daleko nižší úrovni, než se očekávalo. Snížení odvodů za sociální pojištění je pouze o 1,5 %, 

což dle MF souvisí s daleko nižšími příjmy z ekologických daní. Je tedy pouze otázkou, zda 

se podaří v dalších letech politikům splnit své předsevzetí a udělat tak z EDR, alespoň z části 

to, co před zahájením reformy očekávali.  

 

 

                                                           
3
 Jako příklad lze uvést klasický spotřebič v domácnosti, a to je lednice, která v domácnosti spotřebuje nejvíce 

energie. Výměnou staré lednice za novou lednici třídy A lze ročně ušetřit kolem 5000 Kč.  
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4.2. Skutečné dopady na vybrané domácnosti 

Pro účely této práce je vybráno několik skupin domácností (zaměstnanců, 

nezaměstnaných, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a důchodců). Analýza 

distribučních dopadů je založena na statistice rodinných účtů, kterou vede Český statistický 

úřad.  Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností. 

Poskytuje informace o výši jejich vydání a struktuře spotřeby. Informace, týkající se 

odlišností spotřeby v domácnostech uspořádaných podle různých hledisek nebo o spotřebních 

zvyklostech domácností, nelze prakticky získat z jiných zdrojů. Jako jeden z možných 

doplňkových zdrojů informací lze uvést například výsledky Mikrocensu
4
.  

Základní soubor 3000 domácností, je vybírán záměrným kvótním výběrem, což do 

jisté míry omezuje možnost zobecnění údajů na celou populaci. Složení zpravodajského 

souboru SRÚ se operativně mění tak, aby aktuálně postihovalo posun základních atributů 

domácností (jejich složení, ekonomickou aktivitu, úroveň příjmů apod.). SRÚ je v podstatě 

jediným zdrojem informací o vydáních domácností ve vazbě na jejich příjmy. Z výsledků 

SRÚ lze vyhodnocovat změny ve výši a struktuře příjmů a ve vztahu k výdajům domácností. 

Z důvodu omezeného počtu popisovaných domácností, však nelze z této statistiky vyvozovat 

závěry o vývoji příjmů domácností v celé republice, což je potřeba brát v úvahu při dalších 

analýzách.  

ČSÚ (2010), zjednodušeně popisuje domácnost jako subjekt, který přichází na trh za 

účelem uspokojení svých potřeb. Pro tuto práci jsou vybrány čtyři typy domácností, a to 

domácnosti zaměstnanců, nezaměstnaných, OSVČ a domácnosti důchodců.  

Dle ČSÚ (2010) jsou domácnosti zaměstnanců definovány jako „domácnosti s osobou 

v čele, v pracovním nebo služebním poměru, která pracuje na základě pracovní smlouvy nebo 

na základě dohody (o pracovní činnosti, o provedení práce)“. 

U domácností nezaměstnaných je pak definice ČSÚ (2010) následující: „Jedná se o 

domácnosti v čele s osobou, která nemá žádnou placenou práci, ale pracovat by chtěla, tzn. že 

                                                           
4
 Mikrocenzus 2002 je velké výběrové šetření organizované Českým statistickým úřadem. V náhodně vybraných 

bytech z celé České republiky jsou dotazem zjišťovány údaje o sociálně demografickém složení domácnosti, 

údaje o příjmech jednotlivých členů domácnosti atd. 
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si buď aktivně hledá zaměstnání, nebo má v plánu podnikat, případně hodlá zaměstnání 

hledat“.   

Dle ČSÚ (2010), lze domácnosti OSVČ specifikovat takto: „Domácnosti samostatně 

činných osob jsou domácnosti s osobou v čele vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, 

což jsou osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních 

předpisů, účastníci společného podnikání na základě smlouvy (společnosti s ručením 

omezeným, obchodní společnosti), pokud nevykonávají pro společnost práci na základě 

pracovní smlouvy, dále osoby vykonávající nezávislé povolání (lékaři, advokáti, daňoví 

poradci) a osoby pracující za honoráře (umělci, tlumočníci)“. 

Domácnosti důchodců pak ČSÚ (2010) popisuje takto: „Domácnosti důchodců bez 

ekonomicky aktivních členů jsou domácnosti s osobou v čele, která pobírá jakýkoliv druh 

důchodu kromě sirotčího, a nepracuje buď vůbec, nebo má její pracovní činnost pouze 

omezený rozsah (tzn. příjmy z pracovní činnosti nepřesáhnou za rok 12 000 Kč); podmínka 

omezené ekonomické aktivity platí i pro ostatní členy domácnosti“. 

Peněžní výdaje domácností 

V této části je analyzováno, jak velké finanční výdaje mají domácnosti České 

republiky s ohledem na jejich čisté příjmy, viz tabulka č. 4.5. 

 Na základě údajů z rodinných účtů je zjištěno, že domácnosti vynaložily v roce 2007 

na energie v průměru 26 000 Kč ročně, což je asi 9,9 % z celkových čistých příjmů. Průměrně 

v tomto roce domácnosti vynaložily nejvíce za elektrickou energii, za kterou zaplatili přes   

4,5 % z čistých příjmů, to je průměrně kolem 11 400 Kč. Následovaly výdaje na zemní plyn, 

za který zaplatily domácnosti průměrně 6 800 Kč, (zhruba 2,7 % z čistých příjmů), poté teplo, 

které činilo kolem 6 550 Kč (2,5 % z čistých příjmů) a pevná paliva, za která v průměru 

domácnost vydala 1 150 Kč (0,4%). 

Roku 2008 bylo domácnostmi vynaloženo průměrně 28 000 Kč ročně. Toto znamená, 

že bylo vynaloženo téměř 10 % z jejich celkových čistých příjmů. Nejvíce bylo vydáno za 

elektrickou energii, přes 12 350 Kč (4,4 % z čistých příjmů), dále za zemní plyn přes       

8 050 Kč (2,5 % z čistých příjmů), následovalo teplo, za které zaplatily domácnosti průměrně 

přes 6 570 Kč (2,1 % z čistých příjmů), a na posledním místě se opět nachází výdaje za tuhá 
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paliva, za která v průměru české domácnosti v roce 2008 utratily 1 360 Kč (0,4 % z čistých 

příjmů). 

Ze statistiky rodinných účtů je zjištěno, že v roce 2009 průměrné české domácnosti 

vynaložily za energie celkově 31 000 Kč ročně, a to představovalo téměř 10,6 % z čistých 

příjmů. Nejvíce bylo opět vydáno za elektrickou energii, která stála domácnosti průměrně 

13 400 Kč, což v tomto roce činilo 4,1 % z čistých příjmů. Následovala vydání za zemní plyn, 

který stál domácnosti 9 600 Kč (3 %) z čistých příjmů, pak výdaje za teplo, které činily 6 960 

Kč (2,2 %) a výdaje za tuhá paliva byly 1 500 Kč ročně, což je kolem 0,5 % z průměrných 

čistých příjmů.  

V roce 2010 činily už výdaje na energii v průměru přes 31 000 Kč ročně, což je kolem 

10,5 % z celkových čistých příjmů. Průměrně v tomto roce opět domácnosti vynaložily 

nejvíce svých čistých příjmů na elektrickou energii, která činila výdaje přes 13 760 Kč        

(5,2 %), dále na zemní plyn 8 940 Kč (3,4%), na teplo bylo pak vynaloženo téměř 7 200 Kč 

(2,7%) a na posledním místě byly opět výdaje na tuhá paliva, za které domácnosti utratily 

průměrně 1 500 Kč ročně (0,6%). 

Jak lze vypozorovat, každým rokem dochází k nárůstu výdajů domácností v poměru 

k jejich čistým příjmům. Na základě těchto propočtů lze očekávat, že se budou následně také 

zvyšovat příjmy státního rozpočtu, což ale není pravda. O skutečných příjmech státního 

rozpočtu z ekologických daní je hovořeno výše, viz subkapitola 4.1.  

Tabulka 4.5  - Průměrné čisté roční příjmy jednotlivých typů domácností (v Kč), v běžných 

cenách 

  2007 2008 2009 2010 

Zaměstnanci 352 896   379 824 393 251 401 140 

Nezaměstnaní 158 298 175 144 196 394 199 157 

OSVČ 344 380 389 581 389 756 384 560 

Důchodci 168 163 179 429 187 129 195 377 

Příjmy celkem
5
 255 934 280 995 291 633 295 059 

Zdroj: ČSÚ (2007, 2008, 2009 b), 2010), vlastní zpracování. 

 

                                                           
5
 Jedná se o průměrné celkové čisté peněžní příjmy v Kč za rok. Do výpočtu jsou zahrnuty pouze domácnosti 

nezaměstnaných, důchodců, OSVČ a domácnosti zaměstnanců. U domácností zaměstnanců není počítáno 

s rozdíly ve vzdělání.  
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V následující části, lze vidět tabulku č. 4.6., popisující vývoj peněžních výdajů 

jednotlivých typů domácností, a to od roku 2007 po rok 2010. Jsou zde také konkrétně 

vypočteny hodnoty ročních finančních vydání na čistých průměrných ročních příjmech 

domácností, které lze konkrétně vyčíst z tabulky č. 4.5. V době zpracovávání této práce, 

nebyly ještě dostupné informace o jednotlivých typech domácností za rok 2011, proto je daná 

analýza provedena pouze do roku 2010.  

Tabulka 4.6  - Peněžní vydání na elektrickou energii, plyn a paliva (domácnost Kč/rok), 

v běžných cenách 

  2007 2008 2009 2010 

Zaměstnanci - elektrická energie 11 762 12 800 14 022 14 238 

Zaměstnanci - plyn 6 705 7 703 9 268 844 

Zaměstnanci - tuhá paliva 1 287 1 353 1 476 1 575 

Zaměstnanci - teplo a teplá voda 7 148 7 055 7 595 7 712 

Vydání celkem v % z čistého příjmu zaměstnanců 7,6% 7,6% 8,2% 6,1% 

Nezaměstnaní- elektrická energie 9 786 10 420 11 641 11 344 

Nezaměstnaní - plyn 5 706 6 366 8 465 6 330 

Nezaměstnaní - tuhá paliva 795 944 986 721 

Nezaměstnaní - teplo a teplá voda 6 904 6 017 7 231 8 961 

Vydání celkem v % z čistého příjmu nezaměstnaných 14,7% 13,6% 14,4% 13,7% 

OSVČ- elektrická energie 14 767 15 989 17 172 17 115 

OSVČ - plyn 8 171 9 504 11 122 9 855 

OSVČ - tuhá paliva 1 420 1 573 1 484 1 536 

OSVČ - teplo a teplá voda 6 365 6 225 6 275 6 438 

Vydání celkem v % z čistého příjmu OSVČ 8,9% 8,5% 9,3% 9,1% 

Důchodci- elektrická energie 9 242 10 171 10 904 11 794 

Důchodci -  plyn 6 630 7 928 9 114 9 317 

Důchodci - tuhá paliva 1 104 1 214 1 503 1 500 

Důchodci - teplo a teplá voda 5 770 5 858 6 262 6 594 

Vydání celkem v % z čistého příjmu důchodců 13,5% 14% 14,8% 14,9% 

Zdroj: ČSÚ (2007, 2008, 2009 b), 2010), vlastní zpracování. 

V tabulce č. 4.6, lze vidět, jak se průběžně mění velikost výdajů na jednotlivé typy 

energií v letech. Výdaje na energii se pohybují mezi 6 až 15 procenty čistých příjmů. Můžeme 

vidět, že nejvyšší podíl výdajů na čistém příjmu mají domácnosti důchodců a to ve všech 

sledovaných letech. Za nimi následují domácností nezaměstnaných, OSVČ a nejnižší výdaje 

na energii mají více početné domácnosti s alespoň dvěma ekonomicky aktivními členy, tzn. 

domácnosti zaměstnanců. U domácností zaměstnanců lze také vypozorovat postupné snížení 

nákladů na energie, a to až o 1,5 p.b.. Toto je spojeno zejména se snížením daňového zatížení 

práce, kterým byla od 1.1.2009 splněna podmínka výnosové neutrality. V různých studiích lze 
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nalézt různé názory na to, jestli byla či nebyla výnosová neutralita splněna. Dle mého názoru 

neutralita splněna nebyla, jelikož doposud nebyla zavedena žádná kompenzační opatření 

zejména pro nízkopříjmové obyvatelstvo. 

Dle Hnutí Duha (2008), lze těmto nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva poskytnout 

určité výhody. Jako příklad uvádějí třeba opatření, která byla zavedena v Nizozemsku. Zde 

byla v roce 1996 od daně osvobozena spotřeba prvních 800 kubíků zemního plynu a 800 kWh 

elektřiny, a to pro každou domácnost ročně. Toto znamenalo prakticky plné osvobození od 

daně u nízkopříjmových domácností. Tento systém byl však příliš administrativně náročný, a 

následně byl zrušen. Poté byl nahrazen tím, že se jednotlivým domácnostem daná peněžní 

částka, kterou ročně utratili za ekologické daně, vracela.  

Dalším možným řešením je dle Hnutí Duha (2008) to, že se část z celkového výnosu 

z těchto daní sociálně slabším domácnostem navrátí v podobě státní podpory. Domácnosti 

sice budou i nadále platit ekologickou daň, avšak přetrvá jejich motivace k tomu, aby s energií 

zacházely šetrně. V současné době, však žádné z kompenzačních opatření není v naší zemi 

zavedeno.  

V tabulce č. 4.6, můžeme také vidět, že tuhá paliva prakticky ve všech typech 

zkoumaných domácností zaujímají až čtvrtou pozici. Toto je důkazem, že obyvatelstvo 

razantní způsobem mění svůj životní styl. V současné době je jen málo domácností ochotno 

podstoupit těžkou a zdlouhavou práci spojenou s manipulací a skladováním paliva. Lidé raději 

dají přednost výnosu v podobě zvýšeného volného času, který se jim naskýtá potom, co 

odpadnou povinnosti vyplývající ze skladování, nošení či uklízení nečistot vzniklých při práci 

s uhlím.  

Naopak u všech sledovaných domácností lze vidět, že nejvíce svých čistých příjmů 

vynakládají za elektrickou energii, což souvisí s jednoznačně s tím, že neustále roste množství 

elektrických spotřebičů v jednotlivých domácnostech. 

Celkové roční spotřební výdaje na elektřinu, teplo, pevná paliva a plyn, v průměrné 

české domácnosti se pohybuji mezi 22 000 Kč až 30 000 Kč v roce 2007. V roce 2010 to bylo 

už v rozmezí mezi 27 000 Kč a 35 000 Kč. V roce 2007 vydávala průměrná domácnost přes 

10,5 %, kdežto v roce 2010 tomu bylo už téměř 12 %. 
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 Nejvíce na energie vynakládaly více početné rodiny s alespoň jedním ekonomicky 

aktivním členem, nejméně pak jednočlenné domácnosti a domácnosti důchodců bydlící ve 

větších obcích.  

Ačkoliv lze pozorovat, jak se neustále zvyšuje množství vydaných peněz na jednotlivé 

druhy energie, ne vždy je to přímo spojeno se zvýšenou spotřebou těchto komodit. Zvýšení 

výdajů může také souviset pouze se zvýšením ceny dané komodity. Veškeré údaje 

v tabulkách jsou uváděny v běžných cenách, což znamená, že zde není zachycen vliv inflace. 

Jak uvádí ČSÚ (2012a), inflace se v těchto letech pohybovala pouze na malé úrovni, 

průměrně kolem 3 %, a proto by měl být dopad na spotřebu daných komodit minimální. 

Statistika rodinných účtů neobsahuje údaje o fyzické spotřebě, a proto jsou v následující části 

provedeny výpočty, které nám ukážou, zda se reálná spotřeba průměrných domácností 

jednotlivých komodit zvyšuje či snižuje.  

Reálná spotřeba tuhých paliv  

V další části této kapitoly je zjištěno, zda růst výdajů jednotlivých domácností souvisí 

také s růstem spotřeby jednotlivých druhů komodit. U jednotlivých druhů paliv jsou 

stanoveny průměrné ceny za danou jednotku a peněžní vydání průměrných domácností za tyto 

energie. Poté je na základě hodnotové indexu
6
, který je dán vztahem IH = (IC*IO) / 100; 

odvozen index objemový, který má podobu IO = (IH/IC) *100. Na základě tohoto indexu jsou 

pak provedeny konkrétní výpočty ohledně změny spotřeby jednotlivých druhů vybraných 

komodit, viz příloha č. 3. 

Pokud vydělíme změnu spotřebního vydání u jednotlivých komodit změnou ceny dané 

komodity, dojdeme k závěru, zda se reálná spotřeba tuhých paliv, elektřiny, zemního plynu či 

tepla snižuje nebo zvyšuje. 

 

 

                                                           
6
 Hodnotový index (IH), charakterizuje změnu vytvořené hodnoty. Lze jej rozložit na součin dvou indexů, z 

nichž jeden představuje vliv změny ceny- cenový index (IC), a druhý představuje vliv změny množství. Tento 

index nazýváme index objemový (IO). 
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Tabulka 4.7 – Průměrná cena tuhých paliv
7
 (Kč/tuna) 

Komodita/rok 2007 2008 2009 2010 

Hnědé uhlí 2300 3000 3200 3300 

Černé uhlí 4300 5200 5400 5500 

Koks 6000 7850 7300 7500 

Průměr ceny 4 200 5 350 5 300 5400 

Zdroj: TZB (2011), vlastní zpracování. 

Tabulka 4.8 – Průměrná peněžní vydání domácností za tuhá paliva (Kč/rok) 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Peněžní vydání 1 228 1357 1488 1534 

Zdroj: ČSÚ (2007, 2008, 2009 b), 2010), vlastní zpracování. 

 Na základě výpočtů objemového indexu je zjištěno, že se reálná spotřeba tuhých paliv 

se snížila. Konkrétně jde o snížení spotřeby tuhých paliv o 13 % v roce 2008. V roce 2009 

došlo k poklesu spotřeby o 4 % a v roce 2010 pak k poklesu o 3 % oproti roku 2007, viz 

příloha č. 3. 

Na základě těchto výpočtů lze potvrdit, že domácnosti opravdu snižují svou spotřebu 

tuhých paliv. Toto souvisí s jednak už zmiňovaným modernějším životním stylem, ale také 

s tím, že si lidé začínají uvědomovat negativní dopad spotřeby tuhých paliv na životní 

prostředí. V současné době, se však stále uhlí jeví jako ekonomicky nejvýhodnější druh 

paliva, viz tabulka 4.9.  

 Jak uvádí Kušková (2009), to, že je uhlí stále relativně levné s ohledem na ostatní 

druhy paliva, zapříčiňuje, že ačkoliv je v rámci EDR snaha o co největší snížení spotřeby 

tuhých paliv, stále v současnosti tuhými palivy topí kolem 10 % domácností. Pro lepší 

znázornění si propočteme celkové roční výdaje, pokud by domácnost topila pouze uhlím, 

zemním plynem či jen elektřinou.  

Jak uvádí firma ATMOS (2012), která se specializuje na výrobu kotlů různých typů, 

běžné kotle a kamna na spalování uhlí mají účinnost využití hořením uvolněného tepla 70 až 

80 %. Nejnovější výrobci uvádějí účinnosti 90 % i více, ale v našem případě je počítáno 

s účinností automatického kotle 80 %. Pokud by domácnost upřednostňovala vytápění 

zemním plynem, počítají propočty s běžným kotlem o účinnosti 89 % a v případě elektrické 

energie, pak počítáme s účinností 93 %.  

                                                           
7
 Cena tuhých paliv je vypočítána jako aritmetický průměr cen tuhých paliv. Průměrné ceny jsou vypočítány u 

hnědého uhlí,  černého uhlí a koksu. 
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Jak uvádí Kaštíl (2009), pokud spotřeba tepla na ohřev vody, vytápění a bazén 

rodinného domu je průměrně okolo 60 MWh/rok, jsou celkové roční platby za tuto energii 

tyto následující, viz tabulka č. 4.9. 

Tabulka 4.9 – Roční peněžní vydání za jednotlivé druhy paliva při výrobě tepla  

Komodita Kč/rok
8
 

Uhlí 43 500 

Elektřina 263 000 

Zemní plyn  123 000 

Zdroj: TZB (2012 b), vlastní zpracování.  

Tabulka 4.9, nám ukazuje, kolik korun průměrně utratí domácnost, pokud topí celý rok 

pouze jedním druhem paliva. Ačkoliv, dle tabulky 4.9., je cena za elektrickou energii 

bezesporu nejvyšší, spotřeba je u domácností nejvyšší. Toto souvisí s již zmiňovaným 

nárůstem elektrických spotřebičů v domácnostech, ale také s jednotlivými preferencemi 

obyvatelstva.     

Jak uvádí Čížek (2009), je logické, že lidé s nižšími příjmy, kteří si svého volného 

času tolik necení, případně žijí v oblasti, kde je slabá elektrická síť či nízká plynofikace, si 

raději vyberou pro vytápění uhlí. Tuhými palivy vytápějí tedy zejména nízkopříjmové 

domácnosti žijící na venkově a starší lidé, kteří při svém rozhodování zpravidla využívají jen 

omezené zdroje informací a také kvůli svému pokročilejšímu věku nemyslí na budoucnost.  

Reálná spotřeba elektrické energie 

Tabulka 4.10 – Průměrná cena elektřiny (Kč/kWh)
9
 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Cena v Kč/kWh
10

 3,8 4 4,5 4,4 

Zdroj: TZB (2012 a), vlastní zpracování. 

Tabulka 4.11 - Průměrná peněžní vydání domácností za elektřinu (Kč/rok) 

Rok 2 007 2008 2009 2010 

Peněžní vydání 11 373 12 365 13 404 13 761 

Zdroj: ČSÚ (2007, 2008, 2009 b), 2010), vlastní zpracování. 

                                                           
8
 Cena je vypočítána z průměrných cen jednotlivých typů komodit za roky 2007 – 2010. 

9
 Sazby elektřiny pro domácnosti - Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu), uvedené ceny jsou 

ceny poskytované skupinou ČEZ 
10

 Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou zde zahrnuty všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o 

stabilizaci veřejných rozpočtů, tzn. cena je tvořena součtem cen za dodávku elektřiny, za distribuci, za krytí 

nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, za systémové služby, za činnost zúčtování 

Operátora trhu s elektřinou, a. s., daň z elektřiny 
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 U spotřeby elektrické energie došlo, jako u jediné zkoumané, k nárůstu reálné 

spotřeby. Konkrétně jde o nárůst o necelé 4 % v roce 2008, v roce 2009 pak došlo k mírnému 

poklesu spotřeby této komodity a to jen o 1 % a v roce 2010 došlo opět k nárůstu spotřeby o  

4 %  proti roku 2007, viz příloha č. 3.  

Toto lze okomentovat již zmiňovaným faktem, že v domácnostech roste počet 

elektroniky. Jednotlivé domácnosti mají v současnosti spotřebiče nejrůznějšího charakteru 

jako je například mikrovlnná trouba, myčka, počítač aj. Dle mého názoru nelze ani 

v budoucnu očekávat pokles spotřeby této komodity, protože moderní doba jednoduše 

spotřebitel „nutí“ k tomu, aby jejich domácnost byla vybavena právě těmito elektronickými 

přístroji. 

Dalším důvodem růstu spotřeby může být také to, že se v současnosti neustále zvyšuje 

počet jednočlenných domácností. V jednočlenné domácnosti využívá spotřebiče jako je 

lednice, osvětlení, mraznička či vytápění pouze jedna osoba a toto má vyšší dopad na životní 

prostředí než kdyby tuto domácnost sdílelo více obyvatel.   

Reálná spotřeba zemního plynu 

Tabulka 4.12 – Průměrná cena zemního plynu (Kč/MWh)
11

 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Cena za MWh/Kč 1 260 1 700 1 790 1 750 

Zdroj: TZB (2012 c), vlastní zpracování.  

Tabulka 4.13 – Průměrná peněžní vydání domácností za zemní plyn (Kč/rok)  

Rok 2007 2008 2009 2010 

Peněžní vydání 6 877 8 035 9 593 8 939 

Zdroj: ČSÚ (2007, 2008, 2009 b), 2010), vlastní zpracování. 

           U zemního plynu lze opět vypozorovat klesající tendenci reálné spotřeby. Roku 2008 

se spotřeba snížila o 16 %, roku 2009 se spotřeba snížila o 2 % proti roku 2007 a v roce 2010 

došlo také k poklesu a to o 6,5 % proti roku 2007, viz příloha č. 3.  

České domácnosti snižují spotřebu, projevuje se i zateplování domů a jiné úspory, jako 

je třeba zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. 

                                                           
11

 Roční odběr v pásmu do 1,89 MWh/rok. Ceny dle E.ON (bývalá Jihočeská plynárenská) 
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Reálná spotřeba tepla 

Tabulka 4.14 - Průměrná cena tepla (Kč /GJ)
12

 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Cena GJ/Kč 425 460 490 520 

Zdroj: Teplárenské sdružení České republiky (2012), vlastní zpracování. 

Tabulka 4.15 - Průměrná peněžní vydání domácností za teplo (Kč/rok) 

Rok 2 007 2008 2009 2010 

Peněžní vydání 6 646 6 565 6 958 7 199 

Zdroj: ČSÚ (2007, 2008, 2009 b), 2010), vlastní zpracování. 

            Ve sledovaném období reálně klesla i spotřeba tepla. Konkrétně se spotřeba tepla, 

vzhledem k roku 2007, snížila o 8 % v roce 2008, dále o 9 % v roce 2009 a o 11 % v roce 

2010, viz příloha č. 3.  

Toto souvisí se stále se rozšiřujícím zateplováním budov. V posledních letech je 

zejména trendem zateplování větších budov s více obyvateli, jako jsou například panelákové 

sídliště, což zcela jistě spotřebu tepla ovlivňuje.  

         Jak lze vypozorovat z předešlých výpočtů, došlo u všech druhů komodit k jejich snížení 

spotřeby. Jedinou vyjímkou byla elektrická energie, která je momentálně velmi těžko 

nahraditelná a nárůst spotřeby v této oblasti se očekává vzhledem ke stále se zvyšující 

vybavenosti jednotlivých domácností i do budoucna.  

4.3. Makroekonomické dopady ekologických daní 

Zavedení ekologických daní do daňové soustavy státu má mnoho různých dopadů, jak 

na celkovou ekonomiku, tak i na jednotlivé ekonomické subjekty dané země. Jaký tyto daně 

mají skutečný dopad na domácnosti, které se velkou měrou podílejí na spotřebě energií, je 

objasněno v subkapitole 4.2.  

V subkapitolách č. 4.1. a 4.2., je zjištěno, že předpokládané dopady na domácnosti 

jsou v současnosti zcela jiné, a proto lze předpokládat, že i u dopadů na makrosféru se 

setkáme s rozdílnými závěry.  

                                                           
12

 Průměrná cena tepla tvořena jako vážený průměr všech paliv 
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Vliv na HDP 

V dokumentu Analýza ekologické daňové reformy je uvedeno, že vliv EDR na HDP 

může být různý. Při hodnocení vlivu EDR na HDP závisí zejména na energetické závislosti 

jednotlivých sektorů národního hospodářství. Česká republika je stát, který je i v současné 

době stále poměrně velmi industrializovaný, tzn., že má velkou pozici sekundární sektor, který 

se dle ČSÚ (2012b), podílí téměř 39 % na tvorbě HDP České republiky. Sekundární sektor je 

velmi energeticky náročný, a proto se v této oblasti očekává daleko větší dopad této daně než 

v sektoru služeb, kde se zavedení daní projeví jen velmi mírně.  

Nejdůležitějším odvětvím v  ČR je zpracovatelský průmysl, který se podílí na tvorbě 

HDP zhruba 30 %. Zároveň je toto odvětví jedno z nejvíce energeticky náročných v českém 

hospodářství. Zejména proto, by se v tomto případě dalo počítat s velkým dopadem zavedení 

ekologických daní.  

V současné době, v důsledku daňových osvobození, se však těchto odvětví zavedení 

ekologických daní nijak nedotýká. Od roku 2009 může pouze tento sektor těžit z toho, že byly 

alespoň mírně sníženy náklady práce, což vede k nižším výdajům jednotlivých podniků.  

Vliv na zaměstnanost 

V dokumentu Koncepce EDR se počítá s poklesem zatížení práce až o 9 p.b., ale 

v současnosti se zatížení práce snížilo pouze o 1,5 p.b. Snížením nákladů práce má, dle 

odborníků, dojít ke snížení nákladů zaměstnavatelů, které musí odvádět za své zaměstnance. 

Snížením odvodů za zaměstnance mají být zaměstnavatelé motivováni k tomu, aby 

zaměstnávali větší množství zaměstnanců, což dle Koncepce EDR povede k růstu 

zaměstnanosti.  

Na základě uvedených faktů lze říci, že dopady na zaměstnanost v současnosti nejsou 

velké.  V budoucnu, by však dle mého názoru, mohlo dojít k růstu zaměstnanosti. Bude nutno 

vyvíjet stále nové technologie, aby byly uspokojeny požadavky zejména ze strany EU, což 

bude vyvíjet tlak právě na nová pracovní místa, například v oblasti vědy a výzkumu.  

Vliv na veřejné finance 

Pokud se zaměřím na problematiku veřejných financí, lze konstatovat, že příjmy 

státního rozpočtu, které byly očekávány na základě Koncepce EDR, jsou v současné době 
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daleko nižší, viz subkapitola č. 4.1. Domácnosti se vyhýbají spotřebě zdaňovaných statků, což 

značně omezuje příjmy státního rozpočtu. Navíc dochází k tomu, že se zvětšuje podíl výdajů 

domácností na energie, a to v důsledku zvyšování ceny těchto komodit. Ačkoliv lidé omezují 

spotřebu zdaňovaných komodit, a tím následně snižují příjmy státního rozpočtu, zároveň musí 

odvádět větší množství ze svých čistých příjmů, a to následně snižuje množství disponibilního 

důchodu, které by domácnosti případně mohly využít na spotřebu jiných statků.  

Vliv na konkurenceschopnost 

           Jak lze vyčíst z materiálu OECD (2001), velkou překážkou pro implementaci 

environmentálních daní může být v některých případech obava ze snížení mezinárodní 

konkurenceschopnosti v energeticky náročných odvětvích hospodářství, které jsou mnohdy 

největšími znečišťovateli. Dosud však nebylo prokázáno, že by environmentální daně, vedly 

k významnému snižování konkurenceschopnosti v některém ze sektorů. Může tomu tak být i 

proto, že zavádění environmentálních daní bylo doprovázeno úplnými či částečnými 

výjimkami pro energeticky náročný průmysl. Jak uvádí Ščasný (2002), databáze OECD / EU 

ukazuje, že environmentální daně jsou uvaleny téměř výhradně na domácnosti a sektor 

dopravy. Výjimky a úlevy vedou, dle Ščasného (2002), k neefektivnímu snižování znečištění 

a podkopávají také myšlenku principu „znečišťovatel platí“. Plošné výjimky pro znečišťující 

výrobky spolu s úlevami pro silně znečišťující průmysl mohou významně snížit účinnost 

environmentálních daní při omezování znečištění a zároveň vedou ke snižování motivace pro 

rozvoj a zavádění nových technologií. 

Podle dokumentu OECD (2001), existuje několik možností, jak efektivněji zavádět 

environmentální daně, aniž by byla současně snížena konkurenceschopnost dané země. 

Ekologické reformy by měly být, dle dokumentu OECD (2001), součástí reformy fiskální, 

která je podstatně obsáhlejší a pro společnost důraznější. Dopad na konkurenceschopnost pak, 

dle Ščasného (2002), bude ovlivněn provázaným efektem obou reforem. Ačkoliv některé 

sektory mohou čelit velkému snížení konkurenceschopnosti v důsledku ekologické daňové 

reformy, ekologicky šetrnější sektory mohou svou konkurenceschopnost naopak posílit, což 

by mělo být hlavním zájmem jednotlivých zemí a motivovat je tak právě k rozvoji takovýchto 

odvětví.  

Dalším možným způsobem, jak snížit dopad na konkurenceschopnost jednotlivých odvětví 

dané země může být také, jak uvádí Ščasný (2002), včasné oznámení zavádění ekologických 

daní či zvýšení daní, které se už v daňové soustavě nachází.   
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Dle mého názoru by k razantnímu poklesu konkurenceschopnosti nedošlo, a to z toho 

důvodu, že naše země není jediná, která danou ekologickou daň zavedla. Navíc by právě 

zavedení ekologických daní na ekologicky škodlivé činnosti, kterou průmyslová výroba 

bezesporu je, snížila poškozování životního prostředí, což je, nebo by alespoň mělo být 

jedním z hlavních důvodů zavádění těchto daní.  

4.4. Dílčí shrnutí 

Od zavedení ekologických daní se očekávalo navýšení příjmů státního rozpočtu až o 

několik desítek miliard korun. V současné době jsou výnosy na úrovni daleko nižší. Nižší 

příjmy z ekologických daní lze odůvodnit celosvětovou ekonomickou krizí, ale také tím, že 

domácnostem nejsou žádným způsobem kompenzovány zvýšené výdaje v podobě 

ekologických daní, což vede ke snížení spotřeby zdaňovaných komodit. 

Ekologické daně nejsou zcela vhodným nástrojem, který by měl být na ochranu 

životního prostředí zaveden. Výpočty ukazují, že reálná spotřeba zdaňovaných komodit sice 

klesá, až na elektrickou energii, ale celkově jsou domácnosti zatíženy dodatečnými výdaji 

v podobě těchto daní. Ačkoliv se před zavedením reformy očekávalo, že budou přijata různá 

kompenzační opatření, nutno konstatovat, že v současné době jsou tyto opatření nedostatečná.  

Na základě mnou provedených výpočtů, je zjištěno, že domácnosti zejména důchodců 

musí neustále každým rokem utrácet větší díl ze svého disponibilního důchodu právě za 

spotřebu energií, ale reálně jejich spotřeba paliv klesá. Toto lze odůvodnit tím, že zejména 

důchodci žijící na vesnicích, se raději spotřebě těchto zdaňovaných komodit vyhýbají, a pálí 

tak prakticky „vše co hoří“. EDR je v tomto případě zcela neúčinná a možná dokonce 

vyvolává í opačný efekt, než jaký má. Pokud zejména důchodcům nebudou dodatečné výdaje, 

v podobě placení ekologických daní, nějakým způsobem kompenzovány, bude docházet stále 

častěji k tomu, že lidé budou pálit odpadky aj., což zcela jistě nepovede ke snižování 

znečišťování životního prostředí.  

V oblasti průmyslu, který je nejvíce energeticky náročným odvětvím, bohužel nedošlo 

k téměř žádným změnám. Dle mého názoru, by však právě oblast průmyslu měla být 

postižena ekologickou daní. V ČR jsou zavedeny různé úlevy či osvobození od této daně pro 

průmyslové podniky, což má negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na příjmy 

státního rozpočtu. Odstraněním úlev a různých osvobození by jistě došlo ke zracionalizování 
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průmyslové výroby a ke snaze orientovat se na výrobu, která bude ekologicky šetrnější. 

Vhodnější je jednotlivé podniky motivovat různými odměnami či dotacemi, v případě splnění 

nižších emisních limitů, či vytvoření nové ekologicky šetrnější varianty výroby. Tento způsob 

by jistě vedl k nárůstu zaměstnanosti, což by mohlo být efektem ke snížení výdajů státního 

rozpočtu. 
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5. Závěr 

          Cílem této práce je popsat ekologické daně, ekologickou daňovou reformu a následně 

zhodnotit ekonomické dopady zavedení těchto daní do daňové soustavy České republiky. 

          Problematikou ochrany životního prostředí se Česká republika zabývá přibližně od 90. 

let minulého století. V důsledku minulého politického režimu došlo k velké devastaci 

životního prostředí u nás a bylo nutné podniknout kroky pro zlepšení situace. Zavedení 

ekologických daní se u nás však povedlo až díky nařízení EU a to implementací Směrnice 

2003/96/ES. Na základě této Směrnice došlo 1.1.2008 k zahájení průběhu ekologické daňové 

reformy a zavedení tří nových ekologických daní. Tyto daně jsou uvaleny na  elektřinu, zemní 

plyn a tuhá paliva. Na základě materiálu „Principy a harmonogram ekologické daňové 

reformy“ bylo stanoveno, že EDR bude probíhat ve třech fázích. V současnosti se EDR 

nachází ve své druhé fázi. Celá EDR má probíhat v duchu výnosové neutrality, což znamená, 

že nemá vést ke zvýšení celkové daňové zátěže. O tom zda je momentálně tento princip 

splněn či nikoliv se vedou různé diskuze. Dle mého názoru tento princip naplněn není, jelikož 

nedošlo k dostatečnému snížení nákladů práce a také nízkopříjmovým skupinám domácností 

nejsou zvýšené náklady nikterak kompenzovány, což souvisí s největší pravděpodobností 

s tím, že výběr ekologických daní je na daleko nižší úrovni než se očekávalo.  

         Problematickou oblastí EDR je zejména zdanění domácnosti důchodců, které na 

spotřebu energie musí vynakládat největší část svých čistých příjmů. Vzhledem k tomu, že 

důchodci mají nízký disponibilní důchod, dochází k tomu, že právě tyto domácnosti snižují 

svou spotřebu plynu, elektřiny a tuhých paliv. Na topení následně používají ekologicky 

nešetrná paliva, jako jsou například odpadky. Nutno zdůraznit, že i ostatní typy zkoumaných 

domácností snižují svou spotřebu jednotlivých typů energií, kromě elektřiny. Růst spotřeby 

elektrické energie souvisí s nárůstem různých elektronických spotřebičů v jednotlivých 

domácnostech. V současné době se nejméně spotřebovávají tuhá paliva, ačkoliv je tento zdroj 

vytápění považován za ekonomicky nejšetrnější. Snížení spotřeby tuhých paliv souvisí se 

změnou životního stylu jednotlivých obyvatel. I přesto, že reálně spotřeba těchto komodit 

většinou klesá, platí domácnosti za tyto energie více ze svých disponibilních důchodů, až na 

domácnosti zaměstnanců, kteří mají kompenzaci alespoň v částečném snížení odvodu za 

sociální pojištění. Tento fakt vede k tomu, že ekologická daň nutí domácnosti utrácet peníze 

za tyto drahé a pro ně nezbytné statky, čímž dochází ke snížení finančních prostředků, které 
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by mohly být využity na spotřebu jiných statků, jejichž spotřeba by mohla vést k oživení 

ekonomiky.  

         Uvedené skutečnosti však nelze brát jako konečné stanovisko pro zhodnocení EDR. Po 

odeznění probíhající ekonomické krize a zavedení různých kompenzačních opatření pro 

domácnosti, která jsou dle mého zcela nezbytná, může dojít ke zvratu, a EDR může splnit 

všechna očekávání. Důležitým krokem bude, zcela jistě, zavedení daně z CO2, která povede 

ke snížení množství škodlivých látek v ovzduší a zvýší příjmy státního rozpočtu.  Otázkou 

však zůstává, zda ČR bude ochotna zatížit ekologickými daněmi zejména průmyslové 

podniky, které jsou u nás největšími znečišťovateli. K tomuto, by mohl dopomoci jistý nátlak, 

který je nejen na ČR, ale také na ostatní země, vyvíjen ze strany EU. 
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Seznam zkratek 

CEMC  České ekologické manažerské centrum 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

CO2  Oxid uhličitý 

ČEU  Český ekologický ústav 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EDR  Ekologická daňová reforma 

EU  Evropská unie 

GJ  Gigajoule 

HDP  Hrubý domácí produkt 

kWh   Kilowatthodina 

MF  Ministerstvo financí 

MWh  Megawatthodina 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

OSVČ  Osoby samostatně výdělečně činné 

SRÚ  Statistika rodinných účtů  
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Příloha č. 1- Produkty, na které se Směrnice 2003/96/ES vztahuje či nevztahuje 

Směrnice upravuje tyto následující energetické produkty:
 13

 

 KN 1507 až 1518 - rostlinné a živočišné oleje a jejich frakce, pokud mají být použity jako 

palivo nebo pohonná hmota, 

 KN 2701, 2702 a 2704 až 2715 - černé uhlí, brikety, bulety a podobná tuhá paliva 

vyrobená z černého uhlí; hnědé uhlí, koks a polokoks, 

 KN 2901 a 2902 - minerální oleje a oleje ze živočišných nerostů, 

 KN 2905 11 00 - methanol, pokud má být použit jako palivo nebo pohonná hmota, 

 KN 3403 - mazací prostředky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živočišných zdrojů, 

 KN 3811 – antidetonační přípravky, 

 KN 3817 – chemické směsi aklylbenzenů a alkylnaftalenů, 

 KN 3824 90 99 – další chemické výrobky a přípravky, pokud jsou použity jako palivo či 

pohonná hmota, 

 Rovněž je zde upravena daň na elektřinu kódu KN 2716. 

Směrnice se naopak nevztahuje na:  

 energetické produkty používané jinak než jako pohonné hmoty a paliva, 

       dvojí použití energetických produktů, tj. je-li produkt použit nejen jako palivo, ale i      

jiným způsobem než jako pohonná hmota nebo palivo, 

 elektřinu používanou v elektrolytických a metalurgických procesech, a elektřinu 

užívanou pro účely chemické redukce, 

 elektřinu, pokud představuje více jak 50% ceny výrobku.  

                                                           
13 Obdobně se Směrnice vztahuje na uhlovodíky (kromě rašeliny) v případě, že jsou určeny k použití, 

používány jako topivo či nabízeny k prodeji. 
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Příloha č. 2 - Minimální sazby zdanění u jednotlivých komodit dle Směrnice 2003/96/ES 

Tabulka 3.1 - Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty 

Název pohonných hmot 1. ledna 2004 1. ledna 2010 

Olovnatý benzín (v eurech na 1 000 l) 

Kódy KN 2710 11 31, 2710 11 51 a 2710 11 59 

421 421 

Bezolovnatý benzín (v eurech na 1 000 l)  

Kódy KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 

359 359 

Plynový olej (v eurech na 1 000 l)                                                      

Kódy KN 2710 19 41 až 2710 19 49 
302 330 

Petrolej (v eurech na 1 000 l)                                                          

Kódy KN 2710 19 21 a 2710 19 25 
302 330 

Zkapalnělý plyn (LPG) (v eurech na 1 000 l)                              

Kódy KN 2711 12 11 až 2711 19 00 
125 125 

Zemní plyn (v eurech na gigajoule spalného tepla)                            

Kódy KN 2711 11 00 a 2711 21 00 
2,6 2,6 

Zdroj: Směrnice 2003/96/ES 

Tabulka 3.2 - Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na paliva a elektřinu 

Název paliv a elektřiny Obchodní účely Neobchodní 

účely 

Plynový olej (v eurech na 1 000 l)  

Kódy KN 2710 19 41 až 2710 19 49 

21 21 

Těžký topný olej (v eurech na 1 000 l)                                     

Kódy KN 2710 19 61 až 2710 19 69 
15 15 

Petrolej (v eurech na 1 000 l)                                                        

Kódy KN 2710 19 21 a 2710 19 25 
0 0 

Zkapalnělý plyn (LPG) (v eurech na 1 000 l)                              

Kódy KN 2711 12 11 až 2711 19 00 
0 0 

Zemní plyn (v eurech na gigajoule spalného tepla)                      

Kódy KN 2711 11 00 až 2711 21 00 
0,15 0,3 

Uhlí a koks (v eurech na gigajoule spalného tepla)                 

Kódy KN 2701, 2702 a 2704 
0,15 0,3 

Elektřina (v eurech na MWh)                                                           

Kód KN 2716 
0,5 1,0 

Zdroj: Směrnice 2003/96/ES 
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Tabulka 3.3 - Minimální úroveň zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty používané pro účely 

stanovené ve Směrnici (článek 8 odstavec 2)
14 

Plynový olej (v eurech na 1 000 l) 

Kódy KN 2710 19 41 až 2710 19 49 21 

Petrolej (v eurech na 1 000 l) 

Kódy KN 2710 19 21 a 2710 19 25 21 

Zkapalnělý plyn (LPG) (v eurech na 1 000 l) 

Kódy KN 2711 12 11 až 2711 19 00 41 
Zemní plyn (v eurech na gigajoule spalného tepla)  

Kódy KN 2711 11 00 a 2711 21 00 0,3 

Zdroj: Směrnice 2003/96/ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Článek 8 odstavec 2 ve Směrnici uvádí, že se jedná o pohonné hmoty určené pro: zemědělské a zahradnické 

práce, chov ryb a lesnictví, stacionární motory, zařízení a stroje používané při stavbách, stavebně inženýrských 

pracích a veřejných pracích, vozidla určená k používání  mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, jež nejsou 

schválena k používání převážně na veřejných silnicích. 
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Příloha č. 3 - Výpočty objemových indexů u jednotlivých typů zdaňovaných komodit 

 

Pro konkrétní výpočty je použito vztahu : (IH/IC)*100 = IO 

Reálná spotřeba tuhých paliv: 

IO1(2007/2008) = (110,5/127)*100 = 87 % 

IO2(2007/2009) = (121/126)*100 = 96 % 

IO3(2007/2010) = (125/129)*100 = 97 % 

Reálná spotřeba elektřiny: 

IO1(2007/2008)  = (108,7/105)*100 = 103,5 % 

IO2(2007/2009) = (117/118)*100 = 99 % 

IO3(2007/2010)  = (121/116)*100 = 104,3 % 

Reálná spotřeba zemního plynu: 

IO1(2007/2008)  = (117/140)*100 = 83,5 % 

IO2(2007/2009)  = (139/142)*100 = 98 % 

IO3(2007/2010)  = (130/139)*100 = 93,5 % 

Reálná spotřeba tepla: 

IO1(2007/2008)  = (99/108)*100 = 92 % 

IO2(2007/2009)  = (105/115)*100 = 91 % 

IO3(2007/2010)  = (108/122)*100 = 88,5 % 


