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Anotace  

      Předložená práce pojednává o ekologických daních a jejich vlivu na státní rozpočet 

České republiky. V první části jsou vymezena teoretická východiska, definována daň a 

zmíněny její obecné funkce. Následuje charakteristika a klasifikace ekologických daní a 

jejich zavedení do daňového systému České republiky v rámci první etapy ekologické 

daňové reformy. V části navazující je provedena analýza jednotlivých ekologických daní a 

zachyceny výnosy těchto daní v letech 2008 a 2009, kdy první etapa ekologické daňové 

reformy probíhala. Poslední část je věnována shrnutí výsledků, ze kterého vyplývá jakým 

způsobem se nově zavedené daně podílely na příjmech státního rozpočtu České republiky a 

zda byl dodržen hlavní princip ekologické daňové reformy, princip výnosové neutrality.  

Klíčová slova: daň, ekologická daň, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň 

z pevných paliv, daň z elektřiny, ekologická daňová reforma, příjem, státní rozpočet, 

výnosová neutralita 

 

Summary 

      This work is focused on environmental taxes and their influence on the national budget 

of Czech Republic. In the first part the theoretical background is determined, the therm 

„tax“ defined and its general functions described. Then follow characteristics and 

classification of environmental taxes and their implementation in the tax system of Czech 

Republic within the frame of the first phase of environmental tax reform. In following part 

of the work several environmental taxes are analysed and  tax revenues are treated in the 

years 2008 and 2009 representing the first phase of the environmental tax reform. The last 

part of the work summarises results concluding by description how the new taxes 

influenced the tax revenues of the national budget of Czech Republic and how the main 

principle of the environmental tax reform – principle of income neutrality – has been 

fulfilled.    

Keywords: Tax, environmental tax, gas tax, solid fuels tax, electricity tax, environmental 

tax reform, revenue, national budget, income neutrality 
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1 ÚVOD 

      Zdroje pro uspokojování potřeb člověka jsou poskytovány přírodou. Příroda vytváří 

podmínky pro život člověka, je prostorem pro jeho aktivity, je lidmi využívána a lidé tímto 

využíváním okolní přírodu mění. Člověk je s přírodou ve stálé interakci a musí se 

vzniklým změnám neustále přizpůsobovat. Zkoumáme-li vztah přírody a člověka 

používáme pojem životní prostředí člověka. Jeho základními složkami jsou ovzduší, voda, 

půda, organismy, ekosystémy a toky energií. A právě životní prostředí je v dnešní době 

stále diskutovanějším pojmem. Rostoucí znečištění a změny v životním prostředí jsou 

současnou společností vnímány jako významné problémy.  

      K zajištění ekologické rovnováhy a požadavků trvale udržitelného rozvoje je třeba 

změnit orientaci hospodářství i celé společnosti. Chováním subjektů při hospodaření tj. při 

hospodárném využívání omezených zdrojů se zabývá ekonomie. Ekonomie s životním 

prostředím úzce souvisí. Koncept ekonomie životního prostředí se zabývá vztahem mezi 

ekonomickými činnostmi a jejich vlivem na životní prostředí a ekonomická teorie zde 

významně slouží k řešení problémů životního prostředí. K řešení ekonomických úkolů při 

využívání životního prostředí nelze však vždy použít tržní mechanismus, neboť statky 

životního prostředí mají specifickou povahu a není je možno efektivně alokovat pomocí 

trhu. Díky tomu pak dochází k plýtvání přírodními zdroji a k nadměrnému znečišťování 

životního prostředí. V těchto případech ovlivňuje ekonomické subjekty v oblasti 

zabezpečení ochrany životního prostředí stát s využitím nástrojů politiky životního 

prostředí, v rámci které funguje jako veřejná autorita, která vytváří právní normy a 

zasahuje do situace na trhu. Jedním z nástrojů environmentálně orientované politiky jsou 

daně a poplatky. Daně plní především funkci fiskální, ale v rámci zachování příznivého 

stavu životního prostředí  i funkci stimulační a regulační. 

      Mezi tzv. nápravné daně řadíme daně ekologické, které mají vyjadřovat náklady 

společnosti na odstranění negativních externalit, kterými jsou znečištění životního 

prostředí látkami škodlivými lidskému zdraví i biotopu planety. Právě tyto daně mají tedy 

napravovat selhání trhu při efektivní alokaci zdrojů. Vstupem do Evropské unie, v lednu 

roku 2004, se i v České republice dostalo do centra pozornosti ekologické zdanění, i když 

diskuze na téma ekologické daňové reformy v odlišné podobě probíhaly již v 90. letech 20. 

století, a v lednu roku 2008 byly do daňového systému České republiky zavedeny  
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ekologické daně. Výnos těchto daní plyne do státního rozpočtu České republiky a hlavním 

důvodem pro jejich zavedení nebylo zvýšení příjmů státního rozpočtu, ale důvod 

ekologický - snížení spotřeby [3].  

      Odpověď na otázku, jakým způsobem ovlivnilo zavedení ekologických daní příjem 

státního rozpočtu České republiky, je předmětem zkoumání této diplomové práce. 

Teoretická část je věnována obecnému vymezení daní a jejich funkcím, dále daním 

ekologickým, jejich charakteristice a ekologické daňové reformě v České republice. 

V praktické části je analyzován dopad ekologických daní na státní rozpočet České 

republiky v letech 2008 a 2009, kdy v naší republice probíhala první etapa ekologické 

daňové reformy, včetně provedení vyhodnocení této analýzy. Cílem diplomové práce je 

tedy zjištění, jaký vliv na plnění státního rozpočtu mělo zavedení ekologických daní     

do daňového systému České republiky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Funkce daní 

      Pro hlubší zkoumání daní a daňového břemene je nutno nejprve daň definovat. Daní 

tedy rozumíme, viz [1]: „Daň je povinná nenávratná platba do veřejného rozpočtu.“ Jedná 

se  o platbu zákonnou, neboť platit daně je povinnost zákonem ukládána. Nenávratnost 

spočívá ve skutečnosti, že poplatník nemá nárok na ekvivalentní protihodnotu. Veřejným 

rozpočtem je např. státní rozpočet, dále pak rozpočty na všech stupních státní správy, např. 

rozpočty měst a obcí, fondy zdravotních pojišťoven, v neposlední řadě také společný 

rozpočet Evropské unie. Funkce daní vyplývá v moderní ekonomické teorii z existence 

veřejného sektoru, který zabezpečuje funkce, jež nemůže dobře zabezpečit trh. Nově 

konstruované daně musí plnit více funkcí, mezi základní funkce řadíme tyto: 

 funkce alokační, je uplatněna v případě, že dojde k selhání tržních 

mechanismů a v jejich důsledku k neefektivnosti v alokaci zdrojů; 

 funkce redistribuční, která zajišťuje přesouvání části důchodů a bohatství 

směrem od bohatších jedinců k chudším; 

 funkce stabilizační, je jedním ze základních nástrojů hospodářské politiky. Je 

důležitá pro zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice, pro zajištění 

dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. 

      Základní funkcí daně je však funkce fiskální. Tato funkce slouží pro získávání 

finančních prostředků do veřejných rozpočtů a je obsažena ve všech výše zmíněných 

funkcích. V případě funkce alokační jde o získání prostředků na financování trhem 

podceněných oblastí, u funkce redistribuční se získávají finance od bohatších pro chudé a 

funkce stabilizační je plněna regulací výše daňových příjmů dle hospodářských cyklů [1], 

[2]. 

2.2  Ekologické daně v České republice 

2.2.1 Charakteristika a klasifikace ekologických daní 

      Vztahem mezi ochranou životního prostředí a výkonností ekonomiky se zabývá řada 

výzkumů. Tradičně byla ochrana životního prostředí  považována za brzdu ekonomického 
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rozvoje. V polovině 90. let minulého století formuloval americký ekonom M. E. Porter 

hypotézu, která tento náhled poněkud poopravila. Tato hypotéza vyjadřuje názor, že dobře  

nastavená regulace trhu ze strany veřejnoprávních aktérů může stimulovat inovace, které 

zpětně zvýší podnikovou či sektorovou konkurenceschopnost. Inovace například v oblasti 

energetické a materiálové účinnosti, budou tedy prospěšné jak životnímu prostředí, tak 

ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti firem. Empirické výzkumy tuto hypotézu 

jednoznačně nepotvrdily, nicméně v některých oblastech hospodářství a při snižování 

některých dopadů lidské činnosti na životní prostředí byla ověřena [3], [9]. 

      Definice ekologické daně jako taková neexistuje. O vlastní definici se pokusila OECD,  

a tato definice ekologické daně zní, viz [2]: „Povinné platby státu bez kompenzace 

protislužbou, uvalené na daňové základy považované za zvláště relevantní ve vztahu 

k životnímu prostředí.“ Ekologické daně mohou být pro poplatníka nežádoucím postihem 

či motivem příznivého chování a jejich úloha by měla v budoucnu výrazně narůst. 

      Ekologické daně mohou být rozděleny podle následujících kritérií: 

 podle druhů, 

 podle předmětu zdanění, 

 podle techniky zdanění, 

 podle cílů. 

      Podle druhů je možné ekologické daně dělit na pigouviánské daně, nepřímé ekologické 

daně a daně s neplánovaným ekologickým dopadem.  

Pigouviánské daně motivují spotřebitele a výrobce, aby uvažovali náklady soukromé, 

ale také společenské. Jde o daně teoreticky ideální, jejichž zavedení v reálném světě je 

obtížné. Jejich cílem je především obnovení efektivity využitím internalizace externích 

efektů. Působí na výrobu, spotřebu a úroveň znečištění tak, že snižují množství vyrobených  

a spotřebovaných škodlivých produktů, nebo stimulují zavádění technologií, které snižují 

emise škodlivin. Pro řešení dopadů negativních externích efektů na blahobyt se navrhuje 

kompenzace pomocí daní a v případě pozitivních externích efektů může být řešením 

dotace. 
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      Nepřímé ekologické daně jsou daně, které nejsou uvaleny přímo na škodlivou látku, ale  

na nějaký zástupný faktor, např. použití vstupů (nafta) či spotřebu výrobku nebo služby 

(elektrická energie). 

      Daně s neplánovaným ekologickým dopadem nebyly primárně zavedeny kvůli ochraně 

životního prostředí, ale v konečném důsledku mají ekologicky pozitivní vliv. 

      Podle předmětu zdanění jsou ekologické daně tříděny s ohledem na skutečnost, na jaký 

výrobek či službu jsou uloženy, a to na: daně z motorových paliv (spotřební daň) daně 

z automobilů; daně z energetických surovin (uhlí, lehké a těžké topné oleje, zemní plyn, 

elektrická energie apod.) a daně z emisí (poplatky za těžbu nerostných surovin, platby  

za využívání životního prostředí). 

Ekologické daně je dále možno klasifikovat podle techniky zdanění, tedy podle 

techniky jakou jsou uloženy a v praxi zdaňovány. Jedná se například o emisní povolenky a 

poplatky (jde o zatížení poškozovatelů životního prostředí emisními povolenkami, což jsou 

cenné papíry umožňující exhalace do ovzduší); výrobkové daně, které zatěžují určité 

výrobkové řady (zdaněna může být výroba i spotřeba); poplatky spotřebitelů veřejných 

služeb; správní a administrativní (zejména místní) poplatky. 

      Podle kritéria zacílení daní je možné vymezit účelové ekologické daně, podstatou 

jejichž zavádění je zvýšení daňových výnosů, které jsou dále alokačně využívány 

v environmentální oblasti; stimulační ekologické daně, které mají za cíl omezit škodlivé 

chování poplatníka a doplňkové ekologické daně, u nichž je možno sledovat fiskální či 

stimulační efekt a jsou zde kombinovány předchozí přístupy [2].  

2.2.2 Etapy ekologické daňové reformy v České republice 

       Ekologická daňová reforma je považována za jeden z možných přístupů, kterým lze 

dosáhnout zvýšení kvality životního prostředí, snížení energetické náročnosti ekonomiky, 

snížení dopadů poškození životního prostředí na lidské zdraví a v neposlední řadě oživení 

trhu práce. Představuje přesun zdanění lidské práce směrem ke zdanění výrobků a služeb, 

při jejichž výrobě  či spotřebě dochází k negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské 

zdraví, a to v rámci výnosové neutrality. Dva hlavní cíle ekologické daňové reformy jsou: 

stimulace ekonomických subjektů k chování, které povedou ke snížení poškození životního 

prostředí a dopadů tohoto poškození na zdraví obyvatelstva; dále snížení daňového zatížení 
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práce úpravou příspěvků na sociální pojistné či daní z příjmů směrem dolů a vytváření 

podmínek pro rozšíření zaměstnanosti.  

      Ekologická daňová reforma v České republice je rozvržena do tří postupných etap, od 

roku 2007 až do roku 2017, a je dlouhodobým úkolem. Všechny tři etapy předpokládají, že 

vznik, změny a další zásahy do ekologického zdanění budou výnosově neutrální a výnosy 

ekologických daní budou pokrývat snížení daňového zatížení práce. První etapa probíhala 

v letech 2008 – 2009 a měla za cíl zavedení ekologických daní do daňového systému 

České republiky v souladu s energetickou směrnicí. V podstatě šlo o dokončení 

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

Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (dále jen „Směrnice“),  

do legislativy České republiky. Tato Směrnice předepisuje členským státům zavést 

minimální úroveň zdanění pohonných hmot, paliv a elektřiny. Zároveň je zde vyjmenována 

celá řada výjimek a možností osvobození od těchto daní. Směrnice dále umožňuje státům 

nezvýšit celkovou daňovou zátěž uplatněním tzv. zásady daňové neutrality, jejíž sledování 

je podstatou tzv. ekologické daňové reformy, která spolu se zavedením ekologických daní 

snižuje zdanění práce. Druhá etapa předpokládá časový horizont roků 2010 – 2013   

a v jejím průběhu by mělo dojít k převedení některých současných environmentálních 

poplatků na ekologické daně, dále je zaměřena na oblast zdanění dopravy, která je dnes 

jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí. Třetí etapa by měla proběhnout 

v letech 2014 – 2017 a jejím předmětem budou další úpravy reagující na vyhodnocení 

dvou předchozích etap. V budoucnu není vyloučeno rozšíření zdanění na další surovinové 

zdroje a výrobky, popř. i služby, u kterých dochází při výrobě či spotřebě k negativnímu 

působení na životní prostředí a následně na zdraví člověka [3]. 

      V lednu roku 2008 byly tedy v souladu s první etapou ekologické daňové reformy 

zavedeny do českého daňového systému tři daně, které dostaly souhrnné pojmenování 

ekologické daně. Konkrétně se jednalo o daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Zdanění je legislativně upraveno v zákoně č. 

261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů“) [3].  
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2.2.3 Mechanismus výběru ekologických daní 

      Každá z ekologických daní má svou vlastní zákonnou úpravu, přesto se v ustanoveních 

jednotlivých zákonů a mechanismu výběru ekologických daní nalézají určité identické 

znaky. Mechanismus výběru zahrnuje dva okruhy – první, bezdaňový okruh a druhý, 

spotřební okruh. V prvním okruhu mohou výrobek nabývat bez daně pouze dodavatelé, 

jimiž jsou zejména obchodníci ze zemním plynem, pevnými palivy a elektřinou, dále také 

výrobci, těžařské společnosti u paliv a operátor trhu s elektřinou. V druhém okruhu, tj. 

okruhu spotřebním jde o dodání výrobků ke spotřebě konečnému spotřebiteli, který musí 

výrobek zdanit, nebo ho osvobodit od daně v závislosti na účelu dodání výrobku. 

Pohybuje-li se výrobek dále mezi konečnými spotřebiteli v tuzemsku, nedochází již 

k dalším daňovým efektům. Shrnutí pravidel spojených s mechanismem výběru daně 

poskytuje tabulka č. 1: 

Tabulka č. 1: Mechanismus výběru daně     

    

První, bezdaňový okruh Druhý, spotřební okruh 

Výrobky bez ekologické daně Výrobky zdaněné či osvobozené od daně 

Dodavatel - nutné povolení správce daně 

k bezdaňovému pořízení a dodání výrobku 

Spotřebitel – povolení k pořízení výrobku 

osvobozeného od daně pouze v některých 

případech 

 Další pohyb výrobku nemá daňový dopad 

v případě okruhu na daňovém území ČR 

Zdroj: [3]  

      Při dodání komodit podléhajících ekologické dani musí dodavatelé svým obchodním 

partnerům vystavovat dva druhy daňových dokladů. Daňový doklad, který je vystavován 

vůči konečnému spotřebiteli, tj. osobě, která přijímá výrobek s daní. Jednou ze základních 

náležitostí daňového dokladu musí být údaj o celkové výši daně. Konečnému spotřebiteli, 

jemuž je prodáván výrobek od daně osvobozený, je třeba vydat doklad s informací, že se 

jedná o výrobek od daně osvobozený, s uvedením příslušného ustanovení zákona, na jehož 

základě je výrobek od daně osvobozen. Druhým typem dokladu je doklad o prodeji, který 

je vystavován dodavatelem vůči jinému dodavateli, tzn. osobě, která má právo pořizovat 

výrobek bez daně. Tento doklad nemůže tudíž obsahovat údaj o výši ekologické daně. Oba 

druhy dokladů musí být vystaveny do 15-ti dnů ode dne dodání výrobku odběrateli. 
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Náležitosti dokladů upravuje zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v částech 

příslušejících konkrétním ekologickým daním.  

      Ekologické daně spravuje celní úřad a celní ředitelství. Zdaňovacím obdobím je pro 

všechny plátce ekologických daní kalendářní měsíc a splatnost daní je nejpozději do 25. 

dne po skončení zdaňovacího období. V tomto termínu je plátce daně zároveň povinen 

podat běžné daňové přiznání. 

      V jedné naprosto okrajové situaci se u ekologických daní setkáme s nárokem na 

vrácení daně. Vracejí se zahraničním osobám definovaným jako osoby požívající výsad a 

imunit, jejichž výčet je přesně definován v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů v části 

45 - 47. Zaplacená daň se vrací na základě uplatňování principu vzájemnosti, který 

potvrzuje ministerstvo zahraničních věcí, nebo v souladu s mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána a které upravují postavení mezinárodních organizací a 

jejich úředníků. Nárok na vrácení daně je třeba prokázat daňovým dokladem o nákupu 

příslušné komodity a uplatňuje se v podaném daňovém přiznání [3], [6]. 

      Shrnutím první části mé diplomové práce lze zjednodušeně říci, že podstatou a 

principem výběru daní státem je dosažení co nejvyšších příjmů státního rozpočtu, ze 

kterých by následně stát financoval své výdaje. Ne tak u ekologických daní, jejichž 

základní vlastností by měla být výnosová neutralita. Zda-li toto kritérium ekologické 

daňové reformy bylo v první etapě reformy splněno, je předmětem následujících kapitol, 

ve kterých jsou zachyceny celkové výnosy ze tří ekologických daní, smyslem jejichž 

zavedení nebyl nový příjem státního rozpočtu, ale především zvýšení kvality životního 

prostředí a snížení dopadů poškození životního prostředí na lidské zdraví.    
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3 VLIV EKOLOGICKÝCH DANÍ NA SR 

3.1 Státní rozpočet České republiky 

      Zkoumáme-li dopady ekologických daní do státního rozpočtu, je třeba alespoň 

okrajově zmínit, co to vlastně státní rozpočet je a jaký je jeho význam. Z historického 

pohledu vznikl státní rozpočet na sklonku feudalismu, kdy se nastupující průmyslový 

kapitál snažil získat vliv na státní finance a snížit náklady související s vydržováním 

panovníkova dvora. První státní rozpočet byl sestaven v Habsburské monarchii v roce 

1766. Zásadní změna v postavení a úloze státního rozpočtu nastala po světové hospodářské 

krizi ve třicátých letech dvacátého století.  

      Státní rozpočet České republiky je centralizovaný peněžní fond, který je využíván 

zejména jako aktivní nástroj k ovlivňování vývoje poptávky, sociálních procesů a jeho 

základní funkcí je redistribuce národního důchodu. Jde o plán finančního hospodaření 

státu, který má formu zákona, navrhuje jej vláda, schvaluje parlament a je sestavován 

obvykle na jeden rok. Podstatou státního rozpočtu je odhad příjmů z různých zdrojů a 

rozdělení výdajů  do různých kapitol. Hlavním příjmem státního rozpočtu České republiky 

jsou příjmy daňové, které tvoří více než polovinu všech příjmů. Dalším zdrojem příjmů 

jsou např. dotace, podpory, dary či prodej zpoplatněných statků a služeb. Výdaje jsou 

tvořeny především výdaji na nákup veřejných statků, transferovými platbami v podobě 

subvencí firmám, transferovými platbami domácnostem, intervencemi a platbami na 

úhradu jistiny  i úroků z přijatých úvěrů nebo emitovaných státních dluhopisů. Příjmy a 

výdaje státního rozpočtu se člení na kapitoly vyjadřující okruh působnosti a odpovědnosti 

ústředních orgánů státní správy. Přesná pravidla pro tvorbu, funkci a obsah střednědobého 

výhledu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, dále příjmy a výdaje státního 

rozpočtu; státní finanční aktiva a pasiva; finanční hospodaření organizačních složek státu, 

finanční kontrolu; podmínky zřizování státních fondů; způsob řízení státní poklady a 

státního dluhu a hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu upravuje 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů [7], [8]. 
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3.2 Analýza ekologických daní 

      V následujících podkapitolách mé diplomové práce se budu podrobněji zabývat 

analýzou jednotlivých ekologických daní, jejich zákonnou úpravou, způsobem jejich 

výpočtu  a v neposlední řadě i jejich výběrem v letech v letech 2008 a 2009, ve kterých 

proběhla první etapa ekologické daňové reformy.  

3.2.1 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

      V části čtyřicáté páté zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů je upraveno zdanění 

zemního plynu a některých dalších plynů. Předmětem daně je zemní plyn v plynném i 

zkapalněném stavu, svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě 

ropných plynů  a ostatních plynných uhlovodíků a další plyny, jež jsou určeny k použití, 

nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, výrobu tepla či pro jiné specifické 

účely – pro stacionární motory, v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách a 

veřejných pracích, pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty či pro vozidla, která 

nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích (např. rýpadla, nakladače, 

frézy, kombajny aj.). Ze všech uvedených plynů má nejširší použití zemní plyn, používaný 

zejména ve sklárnách, hutích, cementárnách, cihelnách, pekárnách, vápenkách, ale třeba 

také v chemickém průmyslu. 

      Mezi plátce daně patří tyto subjekty: 

 dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli, 

dodavatelem je fyzická či právnická osoba, která za účelem dalšího prodeje plynu tento 

plyn nabývá bez daně, a to na základě povolení k nabytí plynu bez daně, o kterém 

rozhoduje a vydává ho na dobu pěti let, na podkladě návrhu na vydání povolení k nabytí 

plynu bez daně, celní úřad;  

 provozovatel distribuční soustavy, přepravní soustavy a provozovatel podzemního 

zásobníku plynu, 

tito provozovatelé jsou plátci daně z titulu své specifické role, tj. zajištění přepravy plynu; 

 každá fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně 

k účelu, jemuž odpovídá vyšší sazba daně, 

příkladem je použití zemního plynu s původním účelem užití pro pohon motorů s nulovou  
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sazbou daně pro výrobu tepla v sazbě 30,60 Kč/MWh spalného tepla; 

 fyzická či právnická osoba, která použila plyn od daně osvobozený k účelům,     

na které se nevztahuje osvobození od daně, 

z praktického hlediska může jít o plyn určený k výrobě elektřiny, který byl použit k výrobě 

tepla; 

 fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu 

osvobozeného od daně, 

jde příkladně o situace, kdy osoba v tuzemsku získá nezdaněný plyn a použije ho např.  

k pohonu motorů. 

      Osobě, která se stala plátcem, vzniká registrační povinnost u celního úřadu, a to 

nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, viz přílohy č. 2 a 3. Plátce bez 

registrační povinnosti je dodavatel a výrobce plynu, kterému tato povinnost nevznikla. 

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem dodání plynu konečnému spotřebiteli; 

spotřeby plynu s uplatněnou nižší sazbou daně, než je sazba daně stanovená pro daný účel 

použití; spotřeby plynu osvobozeného od daně k účelům, ke kterým se osvobození od daně 

neváže nebo spotřeby nezdaněného plynu, s výjimkou plynu od daně osvobozeného. 

Konečným spotřebitelem je fyzická či právnická osoba, jež není držitelem povolení 

k nabytí plynu bez daně. Dodáním plynu konečnému spotřebiteli se však rozumí i jeho 

dodání do prostor čerpací stanice, která dodává plyn pro pohon motorů. Povinnost daň 

přiznat a zaplatit je v případě dodavatele plynu den dodání plynu konečnému spotřebiteli, 

v ostatních uvedených případech se jedná o den spotřeby plynu [3], [6].  

      Významným konstrukčním nástrojem každé daně je osvobození části předmětu této 

daně. Osvobození hraje velkou roli v mírnění tvrdosti dopadu daně na vybrané subjekty, 

nebo jejich činnosti. Týká se zemního plynu v plynném či zkapalněném stavu  pro výrobu 

tepla v domácnostech a domovních kotelnách, používaného k výrobě elektřiny, pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech - pokud je toto teplo dodáváno 

domácnostem, plyn využívaný jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém 

území, plyn užívaný v metalurgických procesech, k mineralogickým postupům, nebo 

k jiným účelům než je pohon motorů či výroba tepla, i když při takovém použití vzniká 

technologické teplo. Úkolem osvobození od daně je tedy především nezvyšování tepla 

v domácnostech, vyloučení dvojího zdanění plynu ekologickými daněmi při výrobě 
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elektrické energie, pro pohonné hmoty určené pro vodní dopravu a pohonné hmoty 

v běžných nádržích, vytvořit srovnatelné daňové zacházení, nezatěžovat daní energeticky 

náročnou výrobu kovů, nebo například nezatěžovat daní plyn, který je použit k jinému 

účelu než pro pohon motorů nebo výrobu tepla (př. plyn používaný k léčbě v lázeňských 

zařízeních). Stejně jako u nabytí plynu bez daně, je třeba k nabytí plynu osvobozeného  

od daně získat povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně. Toto povolení také vydává 

celní úřad, a to na základě návrhu na vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného      

od daně a je taktéž vydáváno na dobu pěti let [3], [6]. 

      Pro výpočet daně ze zemního plynu a dalších plynů je třeba kromě sazby daně znát i 

její základ. Základ daně je výlučně specifický a je vyjádřen jako množství plynu v MWh 

spalného tepla. Spalné teplo je charakterizováno jako, viz [7]: „Spalné teplo je takové 

množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva.“ Sazby 

daně jsou pevné a diferencované podle účelu použití a typu plynu, jejich výše je uvedena 

v tabulce č. 2.   

Tabulka č. 2:Sazby daně ze zemního plynu a dalších plynů        

 

Typ plynu - kódy 

nomenklatur 

Použití plynu dle z.č. 

261/2007 Sb. 

Časové rozmezí Sazba daně (Kč/MWh 

spalného tepla) 

ostatní(2711 29) 

svítiplyn atd. (2705) 

pohon motorů od 1. 1. 2008 0 

plynný a kapalný zemní 

plyn (2711 21, 2711 11) 

pohon motorů 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011 

 
                    0 

1. 1. 2012 – 31. 12. 2014                  34,20 

 

1. 1. 2015 – 31. 12. 2017   68,40 

 

1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 136,80 

 

od 1. 1. 2020 

 
264,80 

plyn obecně výroba tepla 

 

od 1. 1. 2008 30,60 

další specifické účely od 1. 1. 2008 

 
30,60 

                                                  Zdroj [6]: vlastní zpracování dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů  

  

 V případech, kdy nelze vyjádřit spalné teplo plynu v MWh, se spalné teplo stanoví ve výši 

15 MWh na tunu plynu. Daň v korunách se vypočítá vynásobením základu daně sazbou 

daně [3], [6]. 
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3.2.2 Daň z pevných paliv 

      V části čtyřicáté šesté zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů jsou zapracovány  

upraveny podmínky zdaňování pevných paliv. Předmětem daně je černé uhlí, brikety, 

bulety  a podobná pevná paliva, hnědé uhlí, koks a polokoks z černého a hnědého uhlí a 

také rašeliny, dále ostatní uhlovodíky specifikované kódy nomenklatur, pokud jsou určeny 

k použití, nabízeny k prodeji a používány pro výrobu tepla. 

      Okruh plátců daně je podstatně užší než u daně ze zemního plynu a dalších plynů, 

plátcem je: 

 dodavatel, který v tuzemsku dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli, 

jde o fyzickou nebo právnickou osobu, jež v rámci podnikání nabývá paliva bez daně 

z pevných paliv pro účel dalšího prodeje, v praxi jde tedy o obchodníka s pevnými palivy; 

 fyzická a právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k účelu, 

s nímž osvobození není spojeno, 

jde o situace, které by ve své podstatě představovaly únik ze zdanění, příkladem může být 

uhlí, původně určené k výrobě elektřiny, jež však bylo použito k vytápění skleníků; 

 osoby fyzické a právnické, které spotřebovaly nezdaněná pevná paliva pro účely, 

k nimž se zdanění váže, 

podstatou tohoto ustanovení je kontrola zdanění v případě, kdy se jedná o nezdaněná paliva 

použitá za účelem, jenž zdanění podléhá. Jako praktický příklad lze uvést nákup paliva 

v zahraničí a jeho dovezení do tuzemska ke spotřebě. V tomto případě vzniká osobě, která 

palivo dovezla, dnem spotřeby paliva povinnost daň přiznat a zaplatit. 

      Na plátce daně se vztahuje registrační povinnost u místně příslušného celního úřadu, a 

to nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, viz přílohy č. 2 a 3. V případě 

dodavatele paliv se jedná o plátce daně bez povinnosti se registrovat za situace, kdy mu 

nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Tato povinnost vzniká u dodavatele dnem 

dodání paliva konečnému spotřebiteli v tuzemsku, tj. dnem kdy může nabyvatel nakládat 

s palivem jako vlastník. Konečným spotřebitelem je právnická nebo fyzická osoba, která 

není držitelem povolení k nabytí paliv bez daně. U ostatních plátců povinnost daň přiznat  

a zaplatit vzniká v den spotřeby paliv. Jde o spotřebu paliv u osob, které osvobozená nebo 

nezdaněná paliva použily k účelu, jenž zdanění podléhá.  
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      Osvobození od daně z pevných paliv se vztahuje na pevná paliva nabízená k prodeji, 

nebo použitá: k výrobě elektřiny; jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby po vodách 

v tuzemsku; v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích; v metalurgických 

procesech; k mineralogickým postupům; k výrobě koksu; k jiným účelům než je pohon 

motorů a výroba tepla; k technologickým účelům v podniku, kde byla pevná paliva 

vyrobena; pevná paliva do výše technicky zdůvodněných skutečných ztrát při dopravě  

a skladování. Osvobození od daně z pevných paliv plní především tyto úkoly: nezvyšovat 

cenu tepla pro domácnosti; vyloučit dvojí zdanění paliv ekologickými daněmi – příkladem 

je např. osvobození paliv k výrobě elektřiny, v ceně elektřiny by jinak byla obsažena daň 

z pevných paliv i daň z elektřiny; vytvořit pro pohonné hmoty lodní dopravy stejné daňové 

podmínky; respektovat úbytky vzniklé při nakládání s palivem – při dopravě či skladování; 

nezatěžovat daní energeticky náročnou výrobu kovů, hutních a nekovových výrobků 

z důvodu nepromítnutí se do cen navazujících výrob; nezatěžovat daní paliva, která jsou 

použita pro jiný účel než je pohon motorů a výroba tepla – jde o paliva používaná  

ve vysokých pecích pro zajištění chemické reakce aj.. K nabytí pevných paliv 

osvobozených od daně je zapotřebí povolení k nabytí pevných paliv osvobozených      

od daně, které je na dobu pěti let vydáváno celním úřadem. Nabývat pevná paliva bez daně 

může jen dodavatel, opět na základě povolení od celního úřadu. Výjimkou je nabytí 

pevných paliv bez daně výrobou [3], [6]. 

      Specifickým je základ daně, kterým je množství pevných paliv vyjádřené v GJ 

spalného tepla v původním vzorku. Spalné teplo v tomto vzorku se prokazuje výsledky 

měření akreditované laboratoře, které nesmí být starší jednoho roku. Jestliže spalné teplo 

v původním vzorku nelze tímto způsobem prokázat, je stanoveno ve výši 33 GJ na tunu 

pevných paliv. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Výše daně 

v korunách se vypočte stejným způsobem jako v případě daně ze zemního plynu    

a některých dalších plynů, tj. vynásobením základu daně a sazby daně [3], [6]. 

3.2.3 Daň z elektřiny 

      Poslední ekologickou daní je daň z elektřiny, jejíž právní úpravu nalezneme ve 

čtyřicáté sedmé části zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Plátcem této daně je: 

 dodavatel elektřiny, který v tuzemsku dodal elektřinu konečnému spotřebiteli, 
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v podstatě jde o obchodníka s elektřinou, výrobce elektřiny a operátora trhu s elektřinou. 

Obchodník elektřinu nakupuje za účelem prodeje a výrobce ji vyrábí, oba jsou držiteli 

licence udělované Energetickým regulačním úřadem. Držitelem licence, vydané tímto 

úřadem je také operátor trhu s elektřinou, jehož předmětem podnikání je například 

organizování krátkodobého trhu s elektřinou, zpracování zpráv o budoucí očekávané 

spotřebě elektřiny a způsobu jejího zdrojového krytí, zpracování obchodní bilance 

elektřiny podle údajů předávaných účastníky trhu s elektřinou atd. Základní předmět 

podnikání je vymezen v § 27 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy, 

jimiž jsou osoby, které zajišťují přepravu elektřiny síťovou soustavou. Tyto osoby 

elektřinu nenabývají jako vlastníci a nejsou považovány za konečné spotřebitele; 

 fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně 

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

v ustanovení jde o podchycení případů, kdy skutečné použití elektřiny je v rozporu 

s účelem, na nějž se vztahuje osvobození od daně. V praxi příkladně o situaci, kdy je odběr 

elektřiny osvobozené od daně z odběrního místa, která je spotřebována pro osvětlení areálu 

firmy; 

 fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu pro účely, 

k nimž se váže zdanění, 

jedná se o situaci, kdy obchodník pořídí elektřinu za účelem dalšího prodeje bez daně, ale 

spotřebuje ji sám ve své administrativní budově, tím se stává konečným spotřebitelem a má 

povinnost odvést daň. 

      Stejně jako v případě dvou předchozích ekologických daní, má plátce daně povinnost 

registrace u místně příslušného celního úřadu a to nejpozději v den vzniku povinnosti daň 

přiznat a zaplatit, viz přílohy č. 2 a 3. Registrační povinnost nemá dodavatel elektřiny, 

jestliže mu povinnost daň přiznat a zaplatit nevznikla. Povinnost přiznat a zaplatit daň 

vzniká konkrétním dnem, kterým je v případě dodavatele elektřiny den dodání elektřiny 

konečnému spotřebiteli v tuzemsku, jímž je buď den odečtu z měřicího zařízení, nebo den 
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zjištění skutečné spotřeby elektřiny. Konečným spotřebitelem se rozumí fyzická nebo 

právnická osoba, která není držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně [3], [6]. 

      Od daně je osvobozena: elektřina ekologicky šetrná; vyrobená v dopravních 

prostředcích, pokud je tam spotřebována; vyrobená ze zdaněných výrobků, jež jsou 

předmětem daně  ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně. 

Osvobozena je také elektřina určená k použití nebo použitá: k technologickým účelům 

nezbytným pro výrobu elektřiny  a k udržení schopnosti vyrábět elektřinu; ke krytí ztrát 

v přenosové nebo distribuční soustavě; při provozování dráhy a drážní dopravy pro 

přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové; při elektrolytických 

nebo metalurgických procesech; k mineralogickým postupům. Od daně může být 

osvobozena nejen spotřeba elektřiny, ale také výroba. Úkoly daňového osvobození jsou 

zejména: podpora výroby elektřiny šetrné k životnímu prostředí – elektřina pocházející ze 

slunečního záření, větrné nebo geotermální energie, elektřina vyrobená ve vodních 

elektrárnách, z biomasy, z palivových článků  a dalšími cestami, podporu v podobě 

osvobození od daně naopak nemá elektřina vyrobená v jaderných nebo uhelných 

elektrárnách; vyloučení dvojího zdanění elektřiny ekologickými daněmi nebo ekologickou 

a spotřební daní; výroba elektřiny s vyloučením dodání dalším osobám – elektřina 

vyrobená v dopravních prostředcích, v nichž je zároveň spotřebována; nezvyšovat cenu 

jízdného v hromadné dopravě cestujících – jde o elektřinu použitou v železniční, 

tramvajové a trolejbusové dopravě; respektovat vzniklé ztráty elektřiny, od daně je 

osvobozena elektřina, která kryje ztráty v přenosové a distribuční soustavě; nezatěžovat 

daní energeticky náročnou výrobu kovů, hutních výrobků  a nekovových výrobků, což by 

se promítlo do ceny stávajících výrobků; nezatěžovat daní elektřinu, jež není primárně 

energetickým zdrojem – do této kategorie lze zařadit činnosti, jako je např. pokovování 

předmětů či elektrolýza vody, obecně z hlediska zákona  o stabilizaci veřejných rozpočtů 

elektrolytické procesy; nezatěžovat daní samotnou výrobu elektřiny, příkladně elektřinu, 

která je použita na roztočení vrtule větrné elektrárny. Elektřinu osvobozenou od daně může 

nabýt jen konečný spotřebitel, který je držitelem povolení k nabytí elektřiny osvobozené 

od daně. Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně vydává celní úřad, na dobu pěti 

let, na základě stejných požadavků jako  u předchozích dvou ekologických daní. Nabýt 

elektřinu bez daně může na území České republiky pouze obchodník s elektřinou, 

výhradně na základě povolení k nabytí elektřiny bez daně. Výjimkou je nabytí elektřiny 
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bez daně výrobou a nabytí elektřiny operátorem trhu s elektřinou. O vydání tohoto 

povolení rozhoduje celní úřad a doba, na kterou je vydáváno je opět pět let [3], [6]. 

      Daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. Základem daně je množství 

elektřiny vyjádřené v MWh, sazba daně je pevná a je stanovena ve výši 28,30 Kč/MWh. 

3.3 Výnosy ekologických daní za rok 2008 

      Zavedení ekologických daní v České republice bylo, jak již bylo uvedeno výše, 

provedeno v rámci harmonizačního procesu Evropské unie v oblasti daní. Původním 

záměrem bylo stimulovat ekonomické subjekty k chování, jež by vedlo ke snížení dopadů 

výrobních procesů na obyvatele a životní prostředí, předpokladem byl také značný přísun 

financí  do státního rozpočtu, který měl být od 1. 1. 2009 kompenzován snížením 

daňového zatížení práce tak, aby výnosovost byla neutrální. Ekologická daňová reforma 

tedy neměla vést ke zvýšení celkové daňové zátěže a zvýšení spotřební daně na energie 

mělo být vyváženo snížením plateb sociálního pojištění. Jedná se o reformu v rámci celého 

daňového systému zasahující do sféry příjmů a výdajů státního rozpočtu a sociální oblasti.  

      Rok 2008 byl prvním rokem účinnosti zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým 

byly zavedeny nové daně – daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň 

z pevných paliv a daň z elektřiny. Původně byl bez předchozích zkušeností s těmito 

novými daněmi předpoklad jejich výběru v prvním roce odhadnut na výši 4 300,0 mil. Kč. 

Jaké bylo skutečné inkaso ekologických daní za rok 2008 je patrné z následujících tabulek 

a grafů.  

Tabulka č. 3: Čtvrtletní výnosy ekologických daní v roce 2008 

období daň z plynů v Kč daň z pevných paliv 

v Kč 

daň z elektřiny v Kč 

  I. čtvrtletí       63 045 275,88   37 778 978,72   93 478 488,97 

 II. čtvrtletí     477 498 807,57 143 828 746,41 322 083 475,50 

III. čtvrtletí     184 036 764,99 108 541 268,56 279 155 881,10 

IV. čtvrtletí     298 323 411,61 141 449 272,09 324 498 129,52 

     celkem 1 002 904 260,05     431 598 265,78  1 019 215 975,09 

                                                                                       Zdroj [10]: vlastní zpracování dle údajů z celní správy       
                                                                                             

V tabulce č. 3 jsou zpracovány čtvrtletní výnosy jednotlivých ekologických daní v roce 

2008. Nejvyšších výnosů daně z plynů bylo dosaženo ve II. čtvrtletí, stejně tak tomu bylo  
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i u daně z pevných paliv. Daň z elektřiny potom přinesla do státního rozpočtu největší 

objem peněžních prostředků ve IV. čtvrtletí roku 2008. 

 

Graf č. 1: Čtvrtletní inkaso ekologických daní v roce 2008 
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                                                                                                                Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 1 jsou znázorněny výsledky čtvrtletního plnění státního rozpočtu ekologickými 

daněmi v roce 2008. 

Tabulka č. 4: Částky vrácených ekologických daní v roce 2008 

 

daň částky vrácených daní v Kč 

daň z plynů 24 715,00  

daň z pevných paliv          0,00 

daň z elektřiny 32 831,00 

Celkem 57 546,00 
                                                                  Zdroj [10]: vlastní zpracování dle údajů z celní správy       
                                                                                           

I u ekologických daní se lze setkat s nárokem na vrácení daně, a to zahraničním osobám 

definovaným jako osoby požívající výsad a imunit, viz přílohy č. 4, 5 a 6. V tabulce č. 4 

jsou konkrétní částky vrácených daní v roce 2008. 
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Tabulka č. 5: Celkový výnos ekologických daní za rok 2008 

 

Daň celkem za rok 2008 v Kč čistý výnos po odečtení 

částek vrácených daní v Kč 

daň z plynů 1 002 904 260,05 1 002 879 545,05 

daň z pevných paliv    431 598 265,78 431 598 265,78 

daň z elektřiny 1 019 215 975,09 1 019 183 144,09 

Celkem 2 453 718 500,92 2 453 660 954,92 
                                                                                                                                       Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                            

      Odečteme-li částky vrácených daní od celkové sumy vybrané v roce 2008 získáme 

skutečný celkový výnos jednotlivých energetických daní v tomto roce tak, jak je uvedeno 

v tabulce č. 5. Zavedení ekologických daní tedy za rok 2008 přineslo státnímu rozpočtu 

celkem 2 453 660 954, 92 Kč.  

Rekapitulace výběru rok 2008 

Výběr energetických daní za rok 2008………………………………………2 453,7 mil Kč. 

Odhad celkového výnosu uvedený ve státním rozpočtu 2008……………...4 300,0 mil. Kč. 

Rozdíl oproti odhadu ze státního rozpočtu 2008………………………...…-1 846,3 mil Kč. 

Rozdíl oproti odhadu ze státního rozpočtu 2008 v %..................................................-42,9%. 
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                             Graf č. 2: Roční inkaso jednotlivých ekologických daní rok 2008 v Kč 

Roční inkaso jednotlivých ekologických daní rok 2008

431 598 265,78

1 002 879 545,051 019 183 144,09

daň z plynů daň z pevných paliv daň z elektřiny

 
 

                                                                                                                   Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

      Názorně ukazuje výnos ekologických daní za rok 2008 graf č. 2, ze kterého je patrné, 

že na tomto výnosu se největší měrou podílela daň z elektřiny, těsně následována daní 

z plynů, jejichž inkaso se usadilo na výši mírně překračující 1 mld. Kč u každé z těchto 

daní, přičemž předpoklad byl 1,1 mld. Kč. U daně z pevných paliv se potenciál daně 

z důvodu spotřeby zásob z roku 2007, ve kterém pevná paliva dani ještě nepodléhala, 

zřejmě zatím neprojevil. Za rok 2008 bylo inkasováno 0,43 mld. Kč oproti 

přepokládanému výnosu 1,7 mld. Kč.   

 
 

3.4 Výnosy ekologických daní za rok 2009 

      Ve druhém roce první etapy ekologické daňové reformy, tedy v roce 2009, byl 

předpoklad výběru ekologických daní odhadnut v téměř stejné výši jako v roce 

předchozím. Tento odhad pro rok 2009 činil 4 200,0 mil. Kč. Skutečné inkaso je shrnuto 

tabulkách a grafech dále uvedených. 
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Tabulka č. 6: Čtvrtletní výnosy ekologických daní v roce 2009 

      období daň z plynů v Kč daň z pevných paliv 

v Kč 

daň z elektřiny v 

Kč 

  I. čtvrtletí 462 392 053,83 138 769 305,23 339 362 105,42 

 II. čtvrtletí 343 310 301,88 126 234 084,77 356 327 170,11 

III. čtvrtletí 468 223 391,58   75 104 201,00  294 931 968,00 

IV. čtvrtletí 311 128 798,00 168 349 646,00 396 378 855,71 

     celkem  1 285 054 545,29    508 457 273,00 1 387 000 099,24 

                                                                                       Zdroj [10]: vlastní zpracování dle údajů z celní správy       
                                                                                             

V tabulce č. 6 jsou zpracovány čtvrtletní výnosy jednotlivých ekologických daní v roce 

2009. Nejvyšších výnosů daně z plynů bylo dosaženo ve III. čtvrtletí. Daň z pevných paliv 

přinesla do státního rozpočtu největší objem peněžních prostředků ve IV. čtvrtletí roku 

2008, stejně jako tomu bylo i u daně z elektřiny. 

 

Graf č. 3: Čtvrtletní inkaso ekologických daní v roce 2009 
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                                                                                                                                     Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 3 jsou znázorněny výsledky čtvrtletního plnění státního rozpočtu ekologickými 

daněmi v roce 2009. 
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Tabulka č. 7: Částky vrácených ekologických daní v roce 2009 

daň částky vrácených daní v Kč 

daň z plynů  61 675,00 

daň z pevných paliv           0,00 

daň z elektřiny  66 341,00 

Celkem 128 016,00 
                                                       Zdroj [10]: vlastní zpracování dle údajů z celní správy      
                                                                       

V tabulce č. 7 jsou konkrétní částky daní vrácených zahraničním osobám definovaným 

jako osoby požívající výsad a imunit v roce 2009, viz přílohy č. 4, 5 a 6. 

 
Tabulka č. 8: Celkový výnos ekologických daní za rok 2009 

 

Daň celkem za rok 2009 v Kč čistý výnos po odečtení 

částek vrácených daní v Kč 

daň z plynů 1 285 054 545,29 1 284 992 870,29 

daň z pevných paliv    508 457 273,00    508 457 273,00 

daň z elektřiny 1 387 000 099,24 1 386 933 758,24 

Celkem 3 180 511 917,53 3 180 383 901,53 
                                                                                                                                   Zdroj: vlastní zpracování 

      Odečteme-li částky vrácených daní od celkové sumy vybrané v roce 2009, získáme 

skutečný celkový výnos jednotlivých energetických daní v tomto roce tak,  jak je uvedeno 

v tabulce č. 8. Za rok 2009 tedy ekologické daně přinesly státnímu rozpočtu celkem 

3 180 383 901,53 Kč.  

Rekapitulace výběru rok 2009 

Výběr ekologických daní za rok 2009………………………………………3 180,5 mil Kč. 

Odhad celkového výnosu uvedený ve státním rozpočtu 2009……………...4 200,0 mil Kč. 

Rozdíl oproti odhadu ze státního rozpočtu 2009…………………………..-1 019,5 mil Kč. 

Rozdíl oproti odhadu státního rozpočtu 2009 v %.....................................................-24,3%. 
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                                Graf č. 4: Roční inkaso jednotlivých ekologických daní rok 2009 v Kč 

Roční inkaso jednotlivých ekologických daní rok 2009
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                                                                                                                       Zdroj: vlastní zpracování 

Názorně ukazuje výnos ekologických daní za rok 2009 graf č. 4, ze kterého je patrné, že 

na tomto výnosu se největší měrou podílela daň z elektřiny, které se vybralo cca 1,4 mld. 

Kč. Inkaso daně z plynů je jen o něco málo nižší 1,3 mld. Kč. Daně z pevných paliv bylo 

za rok 2009 inkasováno pouhých 0,51 mld. Kč.   

3.5 Princip výnosové neutrality ekologických daní 

      Jedním z principů ekologické daňové reformy je, že tato reforma bude ve všech 

etapách výnosově neutrální, tzn., že nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže. 

K naplnění principu výnosové neutrality reformy jsou dodatečné výnosy zvýšeného 

zdanění použity na snížení jiných daní. Zavedení ekologických daní by tedy mělo být 

kompenzováno snížením jiných daňových příjmů, v České republice snížením ceny práce, 

konkrétně platby za sociální pojištění. Peníze vybrané v rámci prvního roku ekologické 

daňové reformy z energetických daní měly být využity ke snížení povinných plateb 
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sociálního pojištění zaměstnavatelů. Snížení odvodů mělo být provedeno novelou zákona 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálním pojištění“) od 1. 

ledna 2009. Na nových daních se však vybralo méně, než se očekávalo, a k úpravě zákona 

o sociálním pojištění nedošlo. Nestalo se tak ani v případě daně z příjmů či slev na 

poplatníka, které zůstaly na stejných hodnotách jako v roce 2008. Daňové zatížení 

ekologickými daněmi tedy v důsledku nebylo vůbec kompenzováno [12]. 

      Zákon o sociálním pojištění se od 1. ledna 2009 nakonec novely dočkal, ta však nebyla 

podmíněna zavedením ekologických daní, ale proběhla v rámci reformy veřejných financí. 

Došlo mimo jiné ke snížení sazby příspěvku na sociální pojištění u zaměstnanců o 1,5 %.  

Pokud by tento krok byl učiněn v souladu s principem výnosové neutrality ekologických 

daní, pak by fiskální dopad na státní rozpočet České republiky byl následující:  

Zákon o sociálním pojištění, stav do 31. 12. 2008 

Sazby pojistného z vyměřovacího základu: 

- u organizace a malé organizace 26 %, z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 

% na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti; 

- u zaměstnanců 8 %, z toho 1,1 % na nemocenské pojištění, 6,5 % na důchodové 

pojištění a 0,4 % na státní politiku zaměstnanosti. 

Sociální pojištění v roce 2008 celkem činilo 34 % [13]. 

Zákon o sociálním pojištění, stav k 01. 01. 2009 

Sazby pojistného činí: 

- u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské 

pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti; 

- u zaměstnanců 6,5 % z vyměřovacího základu, z toho 0 % na nemocenské 

pojištění, 6,5 % na důchodové pojištění a 0 % na státní politiku zaměstnanosti.  

Sociální pojištění v roce 2009 celkem činilo 31,5 % [13]. 

      V roce 2008 se vybralo na pojistném na sociální zabezpečení do státního rozpočtu 

celkem 385,52 mld. Kč. Z toho příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činil 1,6 %, tj. 



Bc. Jitka Vlasáková: Ekologické daně a jejich vliv na státní rozpočet ČR 

2011                                                                                                                                                                                                                                 25  

18,1421 mld. Kč [11]. 

      V roce 2009 bylo na pojistném na sociální zabezpečení celkem vybráno 347,92 mld. 

Kč. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činil 1,2 %, tj. 13,2541 mld. Kč [11]. 

      Srovnáním inkasa ekologických daní s inkasem příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti jsem došla k níže uvedenému závěru. 

      V roce 2008 nebyla provedena žádná úprava zákona o sociálním pojištění směrem   

ke snížení daňového zatížení práce a celkový skutečný výnos energetických daní v tomto 

roce činil 2,4537 mld. Kč. Výběr sociálního pojištění, respektive příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, nebyl tedy ekologickými daněmi, zavedenými od 1. 1. 2008, nijak 

ovlivněn a celkový výnos z těchto daní zvýšil příjem státního rozpočtu o 2,4537 mld. Kč. 

      Od 1. 1. 2009 mělo dojít k úpravě zákona o sociálním pojištění a výnosy 

z ekologických daní za rok 2008 měly být použity ke snížení pojistného na sociální 

zabezpečení. V rámci reformy veřejných financí, niko-li v přímé souvislosti 

s energetickými daněmi, byla výše příspěvku na státní politiku zaměstnanosti snížena u 

zaměstnanců z 0,4 % na 0 % a  u zaměstnavatelů zůstala výše tohoto příspěvku 

nezměněna. Meziročním srovnáním bylo zjištěno, že se příjem státního rozpočtu, tvořený 

příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, za rok 2009 snížil o 4,888 mld. Kč. Výnos 

z ekologických daní za rok 2009 činil v souhrnné výši 3,1805 mld. Kč. Pokud by tedy tato 

úprava souvisela s ekologickými daněmi, pak by se příjmy státního rozpočtu za rok 2009 

snížily o 1,7077 mld. Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jitka Vlasáková: Ekologické daně a jejich vliv na státní rozpočet ČR 

2011                                                                                                                                                                                                                                 26  

4 VYHODNOCENÍ 

4.1 Výnosy ekologických daní v letech 2008 a 2009 

      Ekologické daně nejsou sankcí za porušování ekologických norem, jedná se o zdanění 

negativních externalit. Cíle těchto daní se v jednotlivých členských zemích liší a působí 

dvojím způsobem, kdy na straně jedné penalizují původce nadlimitního znečištění     

a na straně druhé se finanční prostředky získané jejich výběrem využívají k podpoře 

různých projektů.  

      Ačkoliv účelem zavedení tří nových ekologických daní do daňového systému České 

republiky nebylo primárně zvýšení daňových výnosů, přesto se z pohledu příjmové 

stránky státního rozpočtu České republiky přínosem staly. 

      První etapa ekologické daňové reformy, která probíhala v České republice v letech 

2008  a 2009 celkem na ekologických daních inkasovala 5 634 044 856,45 Kč, tj. 5,634 

mld. Kč. Jak se na tomto inkasu podílely jednotlivé ekologické daně je shrnuto v tabulce č. 

10.  

Tabulka č. 9: Inkaso ekologických daní v letech 2008 a 2009 

 

Daň rok 2008 v Kč rok 2009 v Kč 

daň z plynů 1 002 879 545,05 1 284 992 870,29 

daň z pevných paliv 431 598 265,78    508 457 273,00 

daň z elektřiny 1 019 183 144,09 1 386 933 758,24 

Celkem 2 453 660 954,92 3 180 383 901,53 
                                                                                                            Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výběr ekologických daní za rok 2008…………………………….….2 453 660 954,92 Kč. 

Výběr ekologických daní za rok 2009……………………..…………3 180 383 901,53 Kč. 

Celkové inkaso za rok 2008 a 2009……..…………………………...5 634 044 856,45 Kč. 
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Graf č.  5: Inkaso ekologických daní v letech 2008 a 2009 
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                                                                                                           Zdroj: vlastní zpracování 

Graf  č. 5 názorně vykresluje pohyb výběru konkrétních ekologických daní v letech 2008 

a 2009. 

      Z číselných i grafických údajů je zřejmé, že oproti roku 2008 stát za rok 2009 na 

těchto daních inkasoval o 726 722 946,61 Kč více. 

Re 

Výběr ekologických daní za rok 2008……………………………………...2,4537 mld. Kč. 

Výběr ekologických daní za rok 2009……………………………………...3,1803 mld. Kč. 

Rozdíl oproti roku 2008……………………….……………………………0,7266 mld. Kč. 

Rozdíl oproti roku 2008 v %.......................................................................................29,6 %. 
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4.2 Podíl ekologických daní na celkovém daňovém příjmu  

v letech 2008 a 2009 

Graf č. 6: Podíl výnosu ekologických daní na celkovém daňovém příjmu v roce 2008 

Podíl ED na celkovém daň. příjmu rok 2008

99,74%

0,26%

příjmy z ED daňové příjmy celkem

 

                                                                                  Zdroj: vlastní zpracování 

      Celkový daňový příjem za rok 2008 byl 930 640 000 000,- Kč, tj. 930,64 mld. Kč. 

Ekologické daně za tento rok přinesly do státního rozpočtu celkem 2 453 660 954,92 Kč, 

tj. 2,454 mld. Kč. Graf č. 6 znázorňuje jakým procentem se podílely ekologické daně   

na celkových daňových příjmech. Na první pohled je z grafu patrné, že podíl těchto daní 

na celkových daňových příjmech za rok 2008 byl velmi malý, pouhých 0, 26 % [10], [11]. 
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Graf č.  7: Podíl výnosu ekologických daní na celkovém daňovém příjmu v roce 2009 

Podíl ED na celkovém daň. příjmu rok 2009

99,62%
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příjmy z ED daňové příjmy celkem
 

                                                                            Zdroj: vlastní zpracování 

      Za rok 2009 byl celkový daňový příjem ve výsledku 832 970 000 000,- Kč, tj. 832,97 

mld. Kč. Ekologické daně za tento rok vynesly státnímu rozpočtu částku 3 180 383 901,53 

Kč, tj. 3,18 mld. Kč. Graf č. 7 je přehledem o tom, jakým procentem se podílely 

ekologické daně na celkových daňových příjmech ve sledovaném období roku 2009. I 

v tomto období tvořily ekologické daně pouze minimální část celkových daňových příjmů, 

pouhých 0,38 % [10], [11]. 

      Za roky 2008 a 2009 bylo tedy na daňových příjmech celkem inkasováno 1 763,61 

mld. Kč, ekologické daně, jako daně nové, jejichž výběr byl v odhadu značně 

nadhodnocen, se na této částce podílely hodnotou 5,6342 mld. Kč, což bylo o zhruba o 

2,8658 mld. Kč méně než se očekávalo.  
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4.3  Vliv ekologických daní na státní rozpočet ČR v letech 2008 a 

2009 

      Ekologické daně vybrané za rok 2008 se staly novým příjmem státního rozpočtu České 

republiky a to ve výši 2,4537 mld. Kč.  

      Za rok 2009 činilo inkaso ekologických daní 3,1803 mld. Kč. Celková částka 

vybraného příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se v tomto roce snížila o 4,888 mld. 

Kč. Pokud by snížení částky vybraného příspěvku mělo souvislost s ekologickými daněmi, 

snížil by se ve výsledku příjem státního rozpočtu za rok 2009 o 1,7077 mld. Kč.  

      Vyhodnocení zjištění je shrnuto v následujícím přehledu. 

Příjem státního rozpočtu z ED za rok 2008………………………………...2,4537 mld. Kč. 

Snížení příjmu státního rozpočtu (příspěvek na SPZ) za rok 2008…………...0,00 mld. Kč. 

Vliv ED na státní rozpočet ČR v r. 2008………………………………….+2,4537 mld. Kč. 

Příjem státního rozpočtu z ED za rok 2009………………………………...3,1803 mld. Kč. 

Snížení příjmu státního rozpočtu (příspěvek na SPZ) za rok 2009…………-4,888 mld. Kč. 

Vliv ED na státní rozpočet ČR v r. 2009……………………………….…-1,7077 mld. Kč. 

Celkový výnos ED v první etapě EDR…………………………………...….0,746 mld. Kč. 

      Ve skutečnosti k žádné úpravě daňového zatížení práce, ani k jiné kompenzaci zvýšení 

zdanění v souvislosti se zavedením ekologických daní nedošlo. Hlavním důvodem byl 

fakt, že výnosy z nově inkasovaných daní nedosáhly plánovaných hodnot a státnímu 

rozpočtu České republiky vynesly celkem pouze 5,6342 mld. Kč, oproti odhadu, který 

činil 8,500 mld. Kč.   

      Podstata ekologické daňové reformy spočívá v přesunu zdanění lidské práce směrem  

k výrobkům a službám s negativním dopadem na životní prostředí. Došlo-li by k úpravě 

příspěvku na sociální pojištění směrem dolů tak, jak bylo od počátku plánováno, potom by 

ekologické daně přinesly do státního rozpočtu pouze 0,746 mld. Kč a po odečtení nákladů 
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na správu těchto daní se dá říct, že základní atribut ekologické reformy, výnosová 

neutralita, byl v první etapě reformy v zásadě dodržen. 

       Posoudit skutečnou výnosovou neutralitu není, vzhledem k rozsahu diplomové práce, 

možné, proto se posouzení této problematiky týká pouze příjmové stránky státního 

rozpočtu České republiky se zaměřením na výběr ekologických daní, dále na výběr 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jež měl být původně těmito daněmi ovlivněn. 

Nebyly kalkulovány výdaje státního rozpočtu, ani přihlédnuto k nezaměstnanosti, která 

mohla mít, z důvodu zvýšení z 5,96 % v roce 2008 na 9,24% v roce 2009, také poměrně 

podstatný vliv na výběr příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [14].  

      Jestliže by byl, dle koncepce první etapy ekologické daňové reformy, příspěvek na 

sociální pojištění skutečně snížen, domnívám se, že by výnosová neutralita ekologických 

daní byla zajištěna. K úpravě zákona o sociálním pojištění od ledna 2009 v souvislosti 

s ekologickými daněmi nedošlo, příjem z ekologických daní v roce 2008 i 2009 se stal 

novým zdrojem příjmů státního rozpočtu České republiky a výnosovou neutralitu, jako 

jeden z atributů ekologické daňové reformy, se nepodařilo dodržet. 

       V závěru je nutno podotknout, že státy Evropské unie, které o stejný cíl v minulosti 

usilovaly, jej nakonec také nesplnily a ve státních pokladnách určité procento vybraných 

ekologických daní zůstává, nevrací se lidem ve formě sníženého zdanění práce a ani jejich 

využití na účely související s ochranou životního prostředí není realizováno. 
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5 ZÁVĚR 

      Ekologické daně jsou v současnosti považovány za jeden z nejatraktivnějších nástrojů 

ochrany životního prostředí. Daně jsou pro stát životně důležitým zdrojem příjmů, avšak 

získat v českých podmínkách podporu pro jejich reformu je obtížné. Ekologické daňové 

reformy obecně naráží na nevoli, neboť v souvislosti s nimi dochází ke zvýšení cen 

spotřebovávaných produktů či služeb, nebo ke zvýšení výběru daní. V České republice 

navrhovaná ekologická daňová reforma nepředpokládala zvyšování současné daňové 

zátěže a požadovala výnosově neutrální dopady na státní rozpočet, toto byl však pouze 

předpoklad.  

      Úkolem diplomové práce byla analýza ekologických daní a jejich vlivu na státní 

rozpočet České republiky v letech 2008 a 2009, kdy v naší republice proběhla první etapa 

ekologické daňové reformy. Cílem této analýzy bylo zjištění, jakým způsobem se 

ekologické daně podílely na plnění státního rozpočtu a zda bylo dodrženo kritérium 

fiskální neutrality těchto daní. 

      Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou vymezena teoretická 

východiska, objasněn pojem daň a zmíněny funkce daně, z nichž nejdůležitější je funkce 

fiskální, která je podstatou daně a slouží pro získávání finančních prostředků do veřejných 

rozpočtů. Následuje obecná charakteristika a klasifikace ekologických daní, na kterou 

navazuje zavedení těchto daní do daňového systému České republiky v rámci ekologické 

daňové reformy. Jednalo se o tři nové daně, daň ze zemního plynu a některých dalších 

plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, jež byly legislativně upraveny v zákoně  

o stabilizaci veřejných rozpočtů.  

      V druhé části, praktické, je uvedena podrobná analýza jednotlivých ekologických daní, 

která objasňuje základní pojmy, sazby daní, způsob výpočtu a princip jejich výběru. 

Navazující podkapitoly jsou zaměřeny na plnění státního rozpočtu nově zavedenými 

daněmi v letech 2008 a 2009. Výnosy byly zaznamenány v přehledných tabulkách  

a grafech, které znázorňují výkyvy daní v průběhu čtvrtletí a let, a staly se podkladem pro 

následný rozbor. Z výsledků vyplynulo, že za rok 2008 přinesly energetické daně    

do státního rozpočtu České republiky  celkem 2,454 mld. Kč. Rok 2009 zaznamenal 

zvýšení vybraných příjmů ze sledovaných daní, celkové inkaso činilo 3,180 mld. Kč. Dále 
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je zkoumána výnosová neutralita ekologických daní, která měla být zajištěna tak, aby 

konečná změna daňových příjmů byla nulová. Peníze vybrané v rámci roku 2008 

z energetických daní měly být využity ke snížení povinných plateb sociálního pojištění. 

K úpravě zákona o sociálním pojištění od ledna 2009 sice došlo, ale ne v souvislosti 

s výběrem ekologických daní. Mimo jiné byl snížen příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti u zaměstnanců o 0,4 %. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byl     

za rok 2009 inkasován v částce o 4,888 mld. Kč nižší. Bylo zjišťováno, jakým způsobem 

by se tato úprava odrazila na příjmech státního rozpočtu, vybraných za rok 2009, pokud by 

změna souvisela s plánovaným snížením daňového zatížení v rámci ekologické daňové 

reformy.   

      Výběr ekologických daní v letech 2008 a 2009, v rámci první etapy ekologické daňové 

reformy, zajistil státnímu rozpočtu celkový příjem ve výši 5,6342 mld. Kč. Z provedené 

analýzy je patrné, že hlavní princip ekologické daňové reformy, výnosová neutralita 

ekologických daní, nebyl dodržen. Tak jako jiné daně splnily i ty ekologické svoji fiskální 

funkci a staly se položkou zvyšující příjmovou stranu státního rozpočtu České republiky.  
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PŘÍLOHY 

Příloha  1: Klasifikace daní dle OECD 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 
  1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 

    1110 Z příjmů a ze zisků 

    1120 Z kapitálových výnosů 
  1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od 

společností 

    1210 Z příjmů a ze zisků 
    1220 Z kapitálových výnosů 

  1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit pod  1100 a 1200 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 
  2100 Zaměstnanci 

  2200 Zaměstnavatelé 

  2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná osoba 
  2400 Položky, které nelze jednoznačně zařadit pod 2100, 2200 a 2300 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 
  4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 

    4110 Domácnosti 

    4120 Ostatní 
  4200 Pravidelné daně z čistého jmění 

    4210 Jednotlivci 

    4220 Společnosti 
  4300 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 

    4310 Daně z pozůstalosti a dědické 

    4320 Daně darovací 
  4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 

  4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 

    4510 Z čistého jmění 
    4520 Ostatní nepravidelné 

    4530 Ostatní pravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 
  5100 Daně z výroby, prodejů, převodu, pronájmu a dodávek zboží a poskytování služeb 

    5110 Daně všeobecné 

      5111 Daň z přidané hodnoty 
      5112 Daně prodejní (obratové) 

      5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

    5120 Daně ze specifických zboží a služeb 
      5121 Spotřební daně 

      5122 Zisky z fiskálních monopolů 

      5123 Cla a dovozní daně 
      5124 Vývozní daně 

      5125 Daně z investičního zboží 

      5126 Daně ze specifických služeb 
      5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

      5128 Ostatní daně ze specifických zboží a služeb 

    5130 Daně nezařaditelné do skupin 5110 a 5120 
  5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání činností 

    5210 Pravidelné daně 
      5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel 

      5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

      5213 Ostatní pravidelné daně 
    5220 Nepravidelné daně 

  5300 Daně nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 

  6100 Placené výhradně podniky 

  6200 Placené jinými subjekty než podniky, nebo neidentifikovatelné 

                                                                                                                                                Zdroj: [5] 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Příloha 2 – přihláška k registraci k ED pro právnické osoby 

 

                                                                                                                                                       Zdroj [10] 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Příloha 3: Přihláška k registraci k ED pro fyzické osoby 

 
                                                                                                                                                     Zdroj [10] 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Příloha 4: Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z plynů 

 
                                                                                                                                                      Zdroj: [10] 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Příloha 5: Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z pevných paliv 

 
                                                                                                                                                   Zdroj: [10] 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Příloha 6: Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z elektřiny 

 
                                                                                                                                                          Zdroj: [10] 

 

 


