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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou ekologické daňové reformy 

v České republice. V první části je popsán daňový systém České republiky, složený 

z přímých a nepřímých daní spolu s jejich stručným popisem a přehledem základních 

pojmů, které s daňovou problematikou úzce souvisejí. Následuje charakteristika 

ekologické daňové reformy počínaje jejím vznikem u nás dne 1. 1. 2008 a postupným 

vývojem v jednotlivých etapách. Předmětem této práce dále je podrobně analyzovat 

jednotlivé druhy ekologických daní. Na závěr je nastíněna budoucnost týkající se této 

problematiky a doporučení dalších kroků.  

Klíčová slova: ekologická daň, sazba daně, ekologická daňová reforma, veřejný rozpočet, 

životního prostředí 

 

Summary: 

The present thesis deals with the environmental tax reform in the Czech Republic. The first 

section describes the tax system in the Czech Republic, composed of direct and indirect 

taxes, along with their brief description and overview of basic concepts, with tax issues 

that are closely related. The following characteristics of the ecological tax reform since its 

emergence in this country on 1.1.2008, and the gradual development at each stage. The 

subject of this thesis is further analyzed in detail the various types of environmental taxes. 

At the conclusion outlines the future regarding this issue and recommendations for further 

action.  

Keywords: ecological tax, tax rate, ecological tax reform, public budget, environment  
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1 ÚVOD 

V době, kdy nejen samotná Česká republika (dále jen „ČR“), ale celý svět, čelí jak 

finanční, tak hospodářské krizi, jsou ekologické daně a s nimi související ekologická 

daňová reforma u nás velmi aktuálním tématem. Je to způsobeno hlavně tím, že největší 

procento příjmů do státního rozpočtu tvoří právě zmíněné daně. Paradoxně jde z velké části 

hlavně o ty daně, které svou procentní sazbou zdaňují pozitivní aspekty našeho života, ať 

už jde o pracovní úsilí v podobě daně ze mzdy, daně z nemovitostí a jejich převodu či daň 

dědickou a darovací. Naopak negativní aspekty, vyplývající ze znečištění ovzduší nebo 

spotřeby nerostných surovin, zůstaly donedávna bez povšimnutí. Přestože nově zavedené 

ekologické daně svou sazbou nespadají v daňovém systému ČR mezi ty nejvýnosnější, 

bude díky nim do budoucna možné snížit sazbu naopak u těch daní, které z velké části 

hradí jen občané. [5] 

Nejde ovšem jen o navýšení množství peněz ve státním rozpočtu, ale hlavně také o 

stále se zhoršující životní prostředí a o jeho nutnou ochranu. V ČR patří mezi hlavní zdroje 

energií fosilní paliva, jindy nazývaná jako zdroje neobnovitelné, která zahrnují ropu, zemní 

plyn a uhlí. Právě černé a hnědé uhlí pro nás představuje nejvýznamnější energetický 

zdroj. Bohužel jeho zásoby nejsou nevyčerpatelné a je nutné do budoucna počítat s tím, že 

bude nezbytné je nahradit alternativními zdroji energií, nejlépe těmi obnovitelnými, jako 

jsou například energie sluneční, vodní či větrná, do nichž bude nutné samozřejmě 

investovat. Samotná těžba, již zmíněných energetických surovin, má na životní prostředí 

devastující vliv a často zcela změní ráz okolní krajiny. Ta se z takového zásahu 

vzpamatovává roky, někdy i desetiletí, a ze špatného stavu ji lze dostat jen nákladnou 

rekultivací či revitalizací. Díky zdanění tak dojde do budoucna s velkou pravděpodobností 

ke snížení spotřeby těchto zdrojů a tím i k omezení těžby.  

Zavedení ekologických daní nemá ovšem jen za úkol omezit spotřebu 

energetických surovin, ale také zajistit potřebné finance na samotnou ochranu životního 

prostřední. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) získává finanční prostředky 

z různých zdrojů, ať už jde o Státní fond životního prostředí či fondy a programy Evropské 

unie (dále jen „EU“), tak právě ze samotných daní. Bohužel zavedení daní, podporujících 
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životní prostředí, bude mít nejspíše, spolu s rostoucími cenami a případným zvyšováním 

těchto daňových sazeb, za následek spalování čehokoliv bez ohledu na negativní dopady.  

V minulosti nebylo životní prostředí ani jeho stav nijak důležitý a pojem 

„environment“, pocházející z angličtiny, byl donedávna pro většinu lidí neznámým 

termínem. Načež v dnešní době jej slýcháme čím dál častěji a samotná environmentální 

výchova je již běžně vyučována na základních školách. Není divu, jelikož lidstvo prošlo 

v posledních několika desetiletích velmi skokovým vývojem, co se týče stále se 

rozvíjejícího průmyslu a obchodu, vzniku nových továren, elektráren a jiných zařízení, 

která svou činností znečišťují ovzduší nejrůznějšími škodlivinami a plyny. Samozřejmě, že 

máme díky tomuto rozvoji mnohem lepší životní úroveň, než mívali naši předkové, ovšem 

součástí je i spoustu negativních stránek, které by nám jistě nezáviděli. Ať už jde o 

samotné globální oteplování, které má za následek tání ledovců a s ním souvisejí stoupání 

hladiny oceánů, způsobené zvětšenou koncentrací skleníkových plynů díky lidské činnosti, 

nebo o úbytek kyslíku, který můžeme připsat kácení deštných pralesů.  

Cílem této práce je ve zkratce nastínit současný daňový systém ČR s hlubším 

zaměřením pouze na spotřební daně, které mají k těm ekologickým nejblíže. Dále pak 

popsat vývoj ekologické daňové reformy (dále jen „EDR“) jak u nás, tak v ostatních 

evropských zemích a v samotném závěru se již zaměřit pouze na ekologické daně 

uplatňované v rámci ČR. 
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2 DAŇOVÝ SYSTÉM ČR 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy týkající se naší daňové soustavy a 

funkce daní. Dále je uvedeno základní rozdělení daní v ČR na přímé a nepřímé daně spolu 

s jejich stručnou charakteristikou. 

2.1 Základní pojmy  

Daň je povinná, nenávratná, neekvivalentní a z pravidla neúčelová platba uložená 

zákonem, která plyne do veřejného rozpočtu. Může být placena buď pravidelně, nebo 

jednorázově po naplnění určitých skutečností.   

Daňový systém neboli daňovou soustavu můžeme označit jako souhrn veškerých 

daní, které se vybírají v určitém čase na daném státním území. Daňový systém by měl 

splňovat několik požadavků, ať už daňovou spravedlnost a efektivnost, právní perfektnost 

či jednoduchost a srozumitelnost.  

Daňová politika je praktické využívání daňových nástrojů, sloužících 

k ovlivňování sociálních a ekonomických procesů ve společnosti. Daně řadíme do skupiny 

nepřímých nástrojů hospodářské politiky.  

Subjekt daně je souhrnným názvem pro fyzické i právnické osoby, jejichž 

povinností je dle zákona daň strpět, odvádět nebo platit. Jedná se buď o poplatníka daně, 

nebo plátce daně. 

Poplatník daně je tedy jedním z daňových subjektů nesoucí daňové břemeno, 

jehož příjem či majetek je dani podroben a je zpravidla také povinen sám tuto daň platit. 

Plátce daně je druhým daňovým subjektem, který má za povinnost ze zákona daň 

vybranou od jiných subjektů zaplatit. Daň odvádí do veřejného rozpočtu pod svou 

majetkovou odpovědností.  

Základ daně je předmět daně, ať už osoba, majetek, spotřeba či důchod, upravený 

dle zákona a vyjádřený v měrných jednotkách.  

Zdaňovací období je určitý časový interval (kalendářní rok, měsíc nebo čtvrtletí), 

za který se stanoví základ daně a poté se daň vybírá. 



Karolína Veselá: Ekologická daňová reforma v ČR 

2012   4 

Sazba daně je výpočet, prostřednictvím kterého lze stanovit ze základu daně 

základní částku daně.  

Záloha na daň je platba, kterou ze zákona odvádí daňový subjekt před samotnou 

výměrou daňové povinnosti za určité zdaňovací období. V případě, že se výše záloh 

nerovná stanovené výši povinnosti k dani je daňovému subjektu buď vrácen přeplatek na 

dani a nebo je po něm požadováno uhradit nedoplatek daně. [1], [2] 

2.2 Funkce daní 

Daně nemají v ekonomice pouze zabezpečovat přísun peněz do veřejných rozpočtů, 

ale jsou také nástrojem hospodářské politiky státu. Níže je uvedeno celkem pět základních 

funkcí, které mají daně za úkol plnit.  

Fiskální funkci můžeme uvést jako hlavní a historicky nejstarší funkci, jelikož její 

činnost stojí na schopnosti přísunu peněžních prostředků do veřejných rozpočtů. Přestože, 

jak už bylo řečeno výše, v dnešní době neplní daně jen tuto funkci, vždy bude tou primární, 

kvůli které byly v minulosti daně zavedeny. 

Alokační funkce se uplatňuje tehdy, když dochází k selhání tržních mechanizmů, a 

stát má tak možnost za pomoci této funkce selhání redukovat dle potřeby. Stát má možnost 

například poskytnou určitému subjektu daňovou úlevu v podobě nižší daně namísto toho, 

aby přikročil k nejrůznějším příspěvků či dotacím. Naopak může také vyšším zdaněním 

znevýhodnit a tím i omezit spotřebu a výrobu příslušných produktů, jak tomu je například 

u daně spotřební, která má za následek stále se zvyšující cenu alkoholu a cigaret, nebo u 

ekologických daní, které mají za cíl snížit produkci a využívání produktů škodících 

životnímu prostředí. 

Redistribuční funkce daní spočívá v ovlivnění výše důchodů a tím i k zamezení 

rozdělení společnosti na chudé a bohaté. Za pomoci daní má stát možnost vybírat vyšší daň 

od bohatších subjektů a následně za pomoci transferů přilepšit těm chudším. Při určení 

míry bohatství vycházíme ze základu daně. 

Stimulační funkcí daní nazýváme možnost státu poskytnout subjektům různé 

formy daňových úspor. Daně jsou subjekty vnímány především negativně, jelikož jsou 

brány jako zákonem stanovená povinnost odvést část svých peněžních prostředků ve 
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prospěch veřejného rozpočtu, a proto jsou jakékoliv úspory vítány. Stát ovšem může 

v opačném případě přistoupit i k vyššímu zdanění a to tehdy, kdy chování subjektů je 

nezodpovědné, ať už k životnímu prostředí nebo okolní společnosti. 

Stabilizační funkce daní úzce souvisí s ekonomickým cyklem a jeho vývojem. 

V době, kdy jsou příznivé hospodářské podmínky, zvyšují se spotřeba i důchody, daně 

přinášejí do veřejných rozpočtů více financí, a je tedy možné vytvářet rezervy peněžních 

prostředků na horší časy. Ty se pak dají využít tehdy, kdy se ekonomika nachází ve stavu 

stagnace a je tedy možné ji, za pomoci rezerv získaných výběrem daní, opět nastartovat. 

[1] 

2.3 Přímé daně 

Přímé daně jsou pro poplatníky více viditelné, než tomu je u nepřímých daní, a díky 

tomu jsou i ve větší míře pociťovány. Tyto daně jsou mnohdy využívané jako nástroj 

regulace a díky své adresnosti a optimálnější možnosti využití sociálních prvků také velmi 

sledované. [1] 

Dle jejich zaměření je rozdělujeme do dvou skupin. První skupinu tvoří daně 

důchodové, které patří mezi nejvýnosnější, co se týče příjmů do veřejných rozpočtů. Tyto 

daně zaštiťují daň z příjmu fyzických osob (dále jen „FO“), která se týká příjmů 

jednotlivce, a daň z příjmu právnických osob (dále jen „PO“) týkající se zisku firem. Do 

druhé skupiny jsou zahrnuty majetkové daně, tedy daň z nemovitosti, silniční daň a daň 

dědická, darovací a z převodu nemovitosti. [2] 

Daň z příjmu FO patří v daňovém systému ČR k těm nejsložitějším, jelikož má za 

úkol zohlednit sociální postavení poplatníků, a tím i umožnit přerozdělení důchodů od 

osob s vyššími příjmy k osobám s těmi nižšími.  

Daň z příjmu PO se týká zdanění příjmu firem, čili jejich zisku. Stanovení základu 

daně u PO je mnohem jednodušší, než tomu je u daní z příjmu FO, a tím vznikají i lepší 

podmínky pro jeho kontrolu. Výhodou zdanění PO je možnost rychleji dopravit daň 

z příjmu do veřejného rozpočtu. Naopak nevýhodou jsou velké výkyvy ve výnosnosti této 

daně, patrné v současné době finanční krize. 
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Zařazení silniční daně do skupiny přímých daní je do určité míry sporné, jelikož 

podle OECD daně z motorových vozidel přísluší do skupiny daní ze spotřeby. Nicméně se 

přikláním k řazení mezi daně přímé, jelikož v ČR je tato daň zaměřena na osoby, které 

využívají motorová vozidla k podnikání nebo jiné samostatně výdělečně činnosti.  

Daň z nemovitosti je souhrnný název pro další dvě daně, daň z pozemků a daň ze 

staveb. Obě daně jsou si velmi podobné a v podstatě se liší pouze předmětem daně. 

Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí jsou označovány jako 

převodové daně, které mají podobné konstrukční prvky a všechny patří mezi jednorázové 

majetkové daně. [1] 

2.4 Nepřímé daně 

Nepřímé daně neboli také daně ze spotřeby jsou charakteristické tím, že jsou do 

veřejných rozpočtů odváděny plátcem, a ne poplatníkem, který daň ve skutečnosti zaplatí 

ze své kapsy. Plátcem daně na trhu spotřebních produktů můžeme označit obchodníka 

neboli prodejce, načež poplatníkem se stává spotřebitel neboli zákazník, který tyto 

produkty zakoupil. Daň ze spotřeby je již zahrnuta v ceně produktu, ať už zboží nebo 

služby, čímž znatelně ovlivňuje výši ceny. Díky tomu tyto daně nepociťujeme natolik, jako 

když jsou hrazené a odváděné přímo. Jsou nenápadné, platí je všichni bez rozdílu, ve stejné 

výši a představují také stabilní zdroj příjmů pro stát. [2] 

Daně nepřímé můžeme klasifikovat do dvou skupin. První skupinu tvoří daně 

selektivní, které zahrnují spotřební a ekologické daně. Tato skupina daní je charakteristická 

tím, že se týká jen vybraných produktů. Naopak druhou skupinu představují daně 

univerzální, jindy nazývané jako všeobecné, jejichž zdanění podléhá většina zboží a 

služeb. Do této skupiny patří pouze daň z přidané hodnoty. [1] 

Spotřební daně můžeme označit jako historicky nejstarší daně, které již od svého 

zavedení tvoří pro státní pokladnu významný zdroj příjmů. Jak už bylo řečeno, řadíme tyto 

nepřímé daně do skupiny daní selektivních, jelikož jimi stát zatěžuje spotřebu či prodej 

pouze úzké skupiny výrobků. Důvodem jejich výběru je hlavně přínos do státního 

rozpočtu. Díky nízké důchodové a cenové pružnosti poptávky u většiny produktů, které 

této dani podléhají, jde o velmi dobře odhadnutelný a stabilní zdroj příjmů. Dalším 
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důvodem zavedení spotřebních daní je fakt, že spotřeba takto zdaněných výrobků má 

negativní dopad na zdravotní stav obyvatelstva a také jejich vlivem nepříznivě působí na 

životní prostředí. Spotřební daní je zatíženo pět skupin produktů.  

Předmětem spotřebních daní jsou minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a 

tabákové výrobky. Na celkovém výnosu spotřebních daní se největším procentem podílí 

daň z minerálních olejů, jejíž vybraná část putuje do Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Jako druhou nejvýnosnější můžeme označit daň z tabákových výrobků, 

která zahrnuje cigarety, tabák a doutníky. Díky finanční významnosti těchto dvou výše 

zmíněných daní, soustředí stát velkou pozornost na daňové kontroly z důvodu zamezení 

daňovým únikům. U tabákových výrobků se používají speciální kolky a v oblasti 

minerálních olejů dochází k značkování a barvení minerálních olejů. Naopak nejméně 

výrazný podíl výnosů tvoří u spotřebních daní daň z vína a meziproduktů, jejíž výše je pro 

stát zanedbatelná. Daňová povinnost vzniká v okamžiku výroby nebo dovozu. V případě 

spotřebních daní jde o daně, které se uplatňují pouze jednou při uvedení výrobků do 

volného daňového oběhu. V současné době se okamžik vzniku daňové povinnosti liší od 

okamžiku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Výrobek je po dobu mezi těmito dvěma 

okamžiky v režimu podmíněného osvobození od daně, kdy je umožněno využívání 

daňových skladů. Daňový sklad je prostorově ohraničené místo, ve kterém jsou výrobky 

podléhající spotřební dani zabezpečené proti daňovým únikům. Plátcem spotřební daně je 

fyzická nebo právnická osoba, která je buď provozovatelem daňového skladu, oprávněným 

výrobcem nebo příjemcem. Základ daně pro výpočet spotřebních daní tvoří množství 

produktu, pouze u cigaret hraje také roli cena pro konečného spotřebitele. [1] 

Daň z přidané hodnoty, jejíž vznik můžeme datovat do druhé poloviny minulého 

století, je povinnou daní ve všech státech EU a ze států patřících k mezinárodní Organizaci 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) ji nemá zavedenou jen jeden. 

Tato daň se vybírá na každém stupni zpracování, ale vždy podléhá dani pouze přidaná 

hodnota, která zahrnuje např. ziskovou přirážku nebo náklady spojené s pracovní silou 

vynaložené na daném stupni. Každý daňový subjekt má povinnost zdanit celou svou 

produkci, je mu ovšem umožněno, aby daň, kterou odvede státu, snížil o hodnotu daně, 

kterou sám zaplatil v cenách nákupu při pořízení produkce. [1] 
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Přestože daně k ochraně životního prostředí byly uvedeny již ve výčtu daní zákona 

212/1992 Sb., o soustavě daní, v ČR se zavedení ekologických daní datuje až k 1. 1. 2008, 

a to pod záštitou zákona 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejným rozpočtů. [2] 

Podrobný popis a analýza ekologických daní je umístěna v kapitole 4. 
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3 EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA 

V následující kapitole je v první části uvedena charakteristika EDR, její přínosy a 

negativní dopady. Dále obsahuje stručný popis vývoje EDR v zemích EU. V konečné fázi 

se zaměřuje na její zavedení v ČR v jednotlivých etapách spolu se stanovenými principy, 

které předcházely jejímu vzniku.  

3.1 Charakteristika EDR 

Záměrem EDR je přesměrování ze zdanění lidské činnosti naopak ke zdanění 

výrobků a služeb, které mají negativní vliv na životní prostředí či zdraví obyvatelstva, ať 

už v procesu výroby či spotřeby. Tím je myšleno snížení daňových sazeb například u daní 

z příjmů či příspěvků na sociální zabezpečení a současné souměrné navýšení daní 

s ekologickým zaměřením. Hlavním principem je zachování výnosové neutrality, jelikož 

EDR nemá za cíl zvýšit výběrem ekologických daní státní příjmy. Z tohoto důvodu jsou 

dodatečné výnosy využity například na snížení pracovních nákladů nebo z nich lze 

financovat státní platby.  

Dále je možné EDR zařadit mezi hlavní ekonomická opatření, za pomoci kterých 

mohou politické špičky učinit příslušné kroky, aby pomohly ekonomice rozhýbat inovace a 

nastartovat tak investice do vysoce efektivních a moderních technologií. S tímto 

samozřejmě souvisí i další pozitiva jako je například vznik velkého počtu nových 

pracovních míst a s tím spojené snížení nezaměstnanosti nebo vyšší konkurence schopnost 

na trhu.  

Prioritním cílem EDR je motivovat ekonomické subjekty k takovému chování, 

které bude mít za následek snížení špatného stavu životního prostředí a jeho negativních 

dopadů na lidské zdraví. Předmět zdanění představují tedy takové statky a služby, u 

kterých je prokazatelné, že jejich výroba a užití má nepříznivé ekologické či zdravotní 

důsledky. EDR je zhotovena tak, aby ladila s daňovými systémy ostatních států a nebyla 

tak příčinou snížení konkurenceschopnosti národní ekonomiky.  

Navíc, jelikož se EDR vyvíjí v jednotlivých státech postupně v průběhu několika i 

desítek let, mají ekonomické subjekty jednak dostatek času na zavedení ekologičtějších 
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technologií a také vědí, jak se budou do budoucna přibližně vyvíjet ceny a mohou tomu 

tudíž přizpůsobit své investice. Díky tomu snášejí domácnosti i průmysl ekologické 

zdanění lépe, než kdyby bylo zavedeno nárazově v plných sazbách. [4], [7] 

3.1.1 Pozitivní přínosy 

Co se týče ekologických přínosů, nemají energetické daně působit jako omezení, 

ale sloužit především jako pozitivní impuls k zavedení efektivních a k životnímu prostředí 

šetrných technologií. EDR by tedy měla stimulovat k modernizaci a investování do nových 

výrobních postupů. Jelikož není stanoven žádný konkrétní proces, jak docílit snížení 

znečištění, mohou si firmy samy vybrat ten, jehož realizace bude v jejich podmínkách 

nejúčinnější. Díky možnosti výběru, je tak dosaženo poklesu znečištění úsporněji, než by 

tomu bylo u případného zavedení limitů pro jednotlivé firmy. V konečné fázi je tak 

dosaženo požadované rovnice, kdy za znečištění platí ti, kteří jej zapříčinili. 

Z hlediska ekonomických přínosů je EDR také velmi účinná. Dochází k vzniku 

podnikatelských příležitostí, což má za následek zakládaní nových společností, které nejen 

nabízejí nová pracovní místa, ale z makroekonomického pohledu oživují hospodářství.  

Ekologické daně motivují průmyslově směřující společnosti k investování do efektivních 

technologií, díky kterým dochází k poklesu náročnosti na energii a suroviny.  

Mezi hlavní sociální přínosy můžeme zařadit vznik nových pracovních příležitostí. 

Jelikož zavedení EDR má za následek snížení plateb odváděných na zdravotní a sociální 

pojištění, snižují se firmám náklady na zaměstnance. Zaměstnavatel je tak stimulován 

k vytvoření nových pracovních míst, protože ve srovnání s kapitálovými investicemi, 

energií či surovinami se stává práce méně finančně náročnou. Zároveň dochází k úspoře 

financí ve státním rozpočtu, jelikož růstem počtu zaměstnaných občanů se naopak snižují 

náklady spojené s vyplácením příspěvků v nezaměstnanosti. [4] 

3.1.2 Negativní dopady  

EDR sebou kromě pozitivních přínosů přináší i některé své negativní stránky. 

Jedním z negativních sociálních důsledků, které sebou nese zavedení daně z energie nebo 

zdanění exhalací oxidu uhličitého, je finanční dopad na sociálně slabší domácnosti, kterým 
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se zvýší náklady na topení, zemní plyn a elektřinu. Takový dopad lze zmírnit nebo úplně 

omezit prostřednictvím opatření zařazeným do EDR, jako například osvobozením od daně 

do určitého množství spotřeby nebo navrácením určité náhradní sumy každé domácnosti.  

Zavedení ekologických daní může mít dále za následek snížení 

konkurenceschopnosti některých podniků a firem. Zatímco v odvětvích s nízkou 

spotřebou energie a vyššími nároky na pracovní sílu náklady poklesnou, v energeticky 

náročnějších a starších sektorech, jako je produkce cementu a oceli či v uhelných dolech, 

se celkové náklady naopak citelně zvýší.  Díky postupnému navyšování sazeb ekologicky 

směřujících daní mají ovšem tyto podniky dostatek času se přizpůsobit. [4] 

Zahájením EDR stoupne současně jak finanční, tak personální náročnost. 

Zavedením ekologických daní se musí nastolit také příslušné daňové kontroly, aby 

nedocházelo k daňovým únikům. Například u daně z elektřiny je osvobozena od daně 

vlastní spotřeba elektřiny používaná při činnosti elektráren a tepláren. Právě zde je nutné 

vykonávat časově i organizačně náročné daňové kontroly, aby nedocházelo k již 

zmíněným daňovým únikům. Kontrolním pracovníkům ovšem nepostačí pouze vědomosti 

z oblasti daňové problematiky, jelikož budou muset prověřovat i tepelně technické 

výpočty, musejí znát i technologii výrovy elektřiny a tepla. [8] 

3.2 Směrnice 2003/96/ES 

V evropských zemích se začaly ve větší míře zavádět ekologicky směřující daně již 

v 90. letech 20. století, jejichž cílem bylo zredukovat produkci emisí oxidu uhličitého. 

Ovšem následné snahy o plošné uvalení daně z energií v rámci celé EU zůstalo bez 

kladného výsledku až do roku 2003, kdy došlo k přijetí Směrnice 2003/96/ES, o zdanění 

energetických produktů a elektřiny.  

Směrnice 2003/96/ES, pod jejíž záštitou se mění konstrukce rámcových předpisů 

Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, nařizuje členským státům 

povinně stanovit minimální úrovně zdanění elektřiny, paliv a pohonných hmot. Současně 

obsahuje množství výjimek a osvobození od těchto energetických daní a díky zásadě 

daňové neutrality mají členské státy možnost ponechat celkovou daňovou zátěž na jejich 

stávající úrovni.  
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Pakliže členské státy užívají elektřinu, která pochází ze sluneční, větrné nebo 

geotermální energie či vyrobenou z biomasy, palivových článků nebo ve vodních 

elektrárnách, mají možnost uplatňovat plné nebo částečné osvobození od daně či sníženou 

úroveň zdanění. Dále pak je možné tyto daňové úlevy uplatnit při použití energetických 

produktů a elektřiny při železniční, tramvajové nebo trolejbusové dopravě a v případě 

metra. Možnost snížení daně až na nulovou hranici je přijatelné, pakliže jsou použity 

energetických surovin a elektřiny pro zahradnické a zemědělské účely, v lesnictví a při 

rybím chovu. [8] 

3.3 Ekologická daňová reforma v EU 

EDR je prosazovaná jak OECD, tak i EU, proto není divu, že řada členských států ji 

podpořila již koncem 20. století. Zavedení ekologických daní v evropských státech 

probíhalo ve dvou vlnách. První vlna proběhla v rozmezí let 1990 až 1993, kdy jako první 

EDR podstoupilo Finsko, a v závěsu za ním následovaly země jako Dánsko, Norsko, 

Švédsko, Nizozemí a Belgie. Druhá vlna následovala v letech 1998 až 2001, kdy se 

k reformě přidalo Německo, Francie, Itálie, Rakousko a Velká Británie.  

Finsko se staví do čela států, které podpořily EDR již koncem minulého století, 

díky zavedení daně na fosilní paliva v roce 1990. V této zemi je v současné době daň 

z energie konstruována ze základní daně a daňové přirážky. Základní dani podléhají ropné 

produkty, zatímco pod daňovou přirážku spadají elektřina a fosilní paliva. Co se týče 

elektřiny, která je zdaňována při spotřebě, je sazba daně vyšší pro domácnosti a nižší pro 

průmysl. Najdeme zde i další daně, které podporují lepší životní prostředí, jako je 

například daň na umělá hnojiva nebo na obaly. 

Dánsko se k EDR přidalo v roce 1994, kdy se daně ze spotřeby uhlí a elektřiny 

postupně zvyšovaly a to až do roku 1998, kdy dosáhly celkového navýšení o 30 %. 

S daňovou reformou se pokračovalo až do roku 2000, ve kterém k zavedení daně ze 

zemního plynu současně s poklesem zdanění práce. Co se týče ochrany životního prostředí, 

vybírá Dánsko například daň na jednorázové nákupní tašky, na obaly, na pesticidy či na 

skladování odpadu, což přispělo k významné redukci jeho skladování.   

Norsko se zaměřilo hlavně na uvalení daně na emise oxidu uhličitého a daně na 

pesticidy.   
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Švédsko započalo EDR v roce 1991 prostřednictvím zdanění oxidu uhličitého a 

oxidu siřičitého. Daň z elektřiny zde hradí spotřebitelé, zatímco od daní z energie jsou 

osvobozena paliva, která jsou k výrobě elektřiny používána. Dále v této zemi dani 

podléhají umělá hnojiva i pesticidy. Během tří let od vzniku reformy zde došlo k úbytku 

exhalace oxidu uhličitého v mimořádném objemu 9 %. 

V Nizozemí spadají pod energetické daně například spotřební daň z minerálních 

olejů, daň z uranu, daň z paliv a regulační daň z energií. Raritou je zde daň na spotřebu 

podzemní vody. 

Belgie má zavedené daně pouze na některé energetické produkty. 

Německo zahájilo svou EDR v roce 1999 zvýšením daní u zemního plynu, benzínu, 

nafty a zkapalněného plynu. Jedinou výjimkou je uhlí, které bylo ze zdanění vyňato pro 

ochranu domácího průmyslu. Dále zde podléhá ekologické dani znečištění vody. Díky 

reformě došlo k vzniku nových pracovních míst a k požadovanému snížení exhalace 

skleníkových plynů.  

Francie uvalila také daň na znečištění vody a daň na emise oxidu uhličitého, kterou 

zavedla taktéž Itálie. 

Rakousko realizovalo v roce 1995 daň z ropných produktů a o rok později daň ze 

zemního plynu a elektřiny. Tento stát je výjimkou, protože zde nebyl zachován princip 

výnosové neutrality, jelikož zdanění bylo zavedeno z důvodu navýšení příjmů do státního 

rozpočtu.  

Jako poslední ve zmíněné druhé vlně EDR zavedla Velká Británie daň ze spotřeby 

energie v průmyslu, obchodu, zemědělství a veřejném sektoru týkající se uhlí, zemního 

plynu, LPG a elektřiny. [4], [8] 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o sníženém zdanění či plném osvobození 

od daně u vybraných energetických produktů využívaných v různých oblastech průmyslu 

ve výše uvedených evropských státech dle Směrnice 2003/96/ES. 
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Tabulka 1: Snížené zdanění a osvobození od daně v jednotlivých evropských státech 

Snížené zdanění či osvobození od daně pro: Státy 

LPG, zemní plyn, methan 
Belgie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rakousko, Velká Británie 

vozidla místní veřejné osobní dopravy 
Belgie, Dánsko, Řecko, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Velká Británie 

energetické produkty dodávané jako pohonné 
hmoty nebo paliva pro soukromé rekreační 
létání 

Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie 

opakovaně použité odpadní oleje 
Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Irsko, 
Lucembursko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, 
Velká Británie 

odpadní uhlovodíkové plyny používané jako 
topné palivo 

Německo, Itálie 

vzorky minerálních olejů pro vědecké účely Německo, Nizozemsko 

energetické produkty používané státními 
ozbrojenými silami 

Řecko, Itálie, Nizozemsko 

pohonné hmoty používané vozidly taxislužby Francie, Itálie 

vozidla záchranné služby Itálie 

energetické produkty dodávané jako pohonné 
hmoty nebo paliva pro soukromou rekreační 
plavbu 

Belgie, Irsko, Finsko, Velká Británie 

 [12] 

3.4 Ekologický daňová reforma ČR 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, ačkoli daně k ochraně životního 

prostředí byly uvedeny již ve výčtu daní zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, byly 

ekologické daně v ČR oficiálně zavedeny podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů až po více jak patnácti letech dne 1. ledna 2008. [2] 
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Dle Směrnice Rady 2004/74/ES bylo možné v ČR prosazovat částečné nebo úplné 

osvobození od daně či snížené stupně zdanění u elektřiny, zemního plynu a uhlí do 

oficiálního zavedení těchto daní u nás. [8]  

Vývoj EDR v ČR je uzpůsoben do třech jednotlivých etap tak, aby nedošlo k 

zapříčiněnému poklesu konkurenceschopnosti národní ekonomiky v důsledku 

znevýhodnění firem produkujících větší množství znečištění, a to díky postupnému 

navýšení sazeb ekologických daní do roku 2017. [7] 

3.4.1 Principy zavedení EDR 

V následujícím bodu je uvedeno znění principů zavedení EDR v ČR obsažených 

v koncepci Principy a harmonogram ekologické daňové reformy, kterou vzala vláda na 

vědomí 3. ledna 2007 a zahájila tak realizaci této reformy u nás. Zmíněné principy znějí 

takto: [7] 

PRINCIP 1 – EDR bude uskutečněna postupně ve 3 etapách, aby subjekty měly 

dostatek času se přizpůsobit a to až do roku 2017. Další úpravy budou probíhat dle 

postupného vyhodnocování v jednotlivých etapách.  

PRINCIP 2 – Je nutné, aby byla EDR ve všech etapách výnosově neutrální, jelikož 

nemá za cíl zvýšení celkové daňové zátěže. Aby bylo principu výnosové neutrality 

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

výnosy je třeba hlavně využít na redukci nákladů práce, což spěje k následnému snížení 

nezaměstnanosti.  

PRINCIP 3 – Nedílnou součástí EDR je průběžné hodnocení dosahování 

stanovených cílů, aby byl naplněn princip účinnosti.  

PRINCIP 4 – Dále je nutné brát v úvahu nutné náklady na správu daní a 

administrativu vyvolené EDR. 

PRINCIP 5 – V rámci 2. a 3. etapy mohou být zavedena kompenzační opatření ke 

zmírnění negativních dopadů na domácnosti s nízkými příjmy, ovšem musí být stále 

zachován princip výnosové neutrality. 
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PRINCIP 6 – Posledním důležitým principem, k němuž je nutné v průběhu EDR 

přihlížet, je národní bezpečnost týkající se rizika dovozní závislosti u energetických 

surovin.  

3.4.2 I. Etapa EDR 

Počátek první etapy EDR se datuje k roku 2007, během kterého vznikly tři nové 

daně – daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a daň z pevných paliv, které se přidaly k již 

zavedené dani z minerálních olejů, všechny spadající pod spotřební daně. V platnost 

vstupují ovšem až k 1. 1. 2008 pod záštitou již zmíněného zákona č. 261/2007 Sb.. Tato 

etapa vychází z ustanovení mezinárodní Směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických 

produktů a elektřiny. [5] 

Hlavním cílem této etapy je, krom snížení vypouštění škodlivých látek do ovzduší, 

dodržení výnosové neutrality. Tudíž výnosy ze zavedených ekologických daní budou 

následně použity na snížení nákladů na práci.  

Obecně můžeme říci, že předmětem daně, v této etapě nově zavedených 

ekologických daní, jsou elektřina, zemní plyn a tuhá paliva. Plátcem se stává PO nebo FO, 

která dodává spotřebiteli produkty předmětu daně. Stanovené sazby jednotlivých 

ekologických daní splňují minimální hodnotu ustanovenou Směrnicí 2003/96ES. [7] 

3.4.3 II. Etapa EDR 

Druhá etapa EDR je dle plánu vymezena pro období let 2010–2013. Především si 

klade za cíl ochranu ovzduší před emisemi, dále pak ochranu klimatu či podporu 

obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. [9] 

Podle programového prohlášení vlády z roku 2007 by v této etapě mělo dojít ke 

vzniku nové emisní daně z oxidu uhličitého, jejímž cílem by bylo snížení znečištění 

ovzduší a modernizace výrobních technologií u energií. Ministr financí Miroslav Kalousek 

sice představil začátkem roku 2012 svůj návrh na uhlíkovou daň, ta se ovšem nesetkala 

s úspěchem ve vládě. Jejím zavedením by nejvíce utrpěli občané s nízkými příjmy, kteří 

využívají uhlí k vytápění, a tak z tohoto důvodu se v současné době o jejím zavedení 

prozatím neuvažuje. [9], [10] 
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3.4.4 III. Etapa EDR 

Třetí etapa EDR by měla být dle předpokladů realizována v letech 2014–2017. Při 

její přípravě bude čerpáno ze zjištěných výsledků účinků a působení předešlých etap a dle 

vyhodnocení budou provedeny případné úpravy či změny. 

Při navyšování i úpravě veškerých ekologických daní, ať už u energetických daní 

nebo u poplatků k ochraně životního prostředí, bude postaráno o jejich správu finančními 

úřady či orgány, které budou mít jejich výběr na starost a samozřejmě o dostání principu 

výnosové neutrality. Veškeré získané výnosy z ekologických daní budou, stejně jako 

v předchozích etapách EDR, použity na snížení daňové zátěže práce. [7] 
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4 ANALÝZA EKOLOGICKÝCH DANÍ ČR 

OECD definuje ekologické daně pro účely jejich evidence ve své databázi Daně 

s vazbou na životní prostředí jako „povinné platby státu bez kompenzace protislužbou, 

uvalené na daňové základy považované za zvlášť relevantní ve vztahu k životnímu 

prostředí“. [5] 

V následující kapitole jsou podrobně charakterizovány tři ekologické daně, jejichž 

zavedením a vstoupením v platnost 1. 1. 2008, byla započata EDR v ČR. Jedná se o daň ze 

zemního plynu a některých dalších plynů, daň z tuhých paliv a daň z elektřiny. 

4.1 Obecné pojmy 

Daňovým územím, pod které spadají všechny tři ekologické daně, je ČR.  

Správu daně provozují celní orgány, které zároveň vydávají povolení k nabytí 

osvobozených energetických produktů a povolení k nabytí energetických produktů bez 

daně. Obě povolení je možné získat prostřednictví rozhodnutí celního úřadu po prověření 

podaného návrhu na jeho vydání. Energetické produkty bez daně nebo produkty od daně 

osvobozené nesmí být dodány FO ani PO, která není držitelem tohoto oprávnění.  

Zdaňovacím obdobím ekologických daní je kalendářní měsíc.  

Návrh na registraci k dani je plátce povinen u celního úřadu podat nejpozději 

v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.  

Kódem nomenklatury je nazýváno číselné značení produktů uveřejněné v nařízení 

Rady o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku v platném znění 

k 1. 1. 2002. 

Klasifikací NACE se rozumí odvětvová klasifikace ekonomických činností Rady 

Evropského hospodářského společenství č. 3037/90, ve znění dle nařízení Komise 

Evropských společenství č. 29/2002 o statistické klasifikaci ekonomických činností 

v Evropském společenství.  
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Metalurgickými procesy je nazýváno tepelné zpracování rud a jejich sloučenin 

jako výstupního produktu z této činnosti a produkce kovů uvedených v klasifikaci NACE 

pod kódem DJ 27 s názvem „Výroba základních kovů a hutních výrobků“.  

Mineralogickými postupy jsou nazývány procesy uveřejněné v klasifikaci NACE 

pod kódem DJ 26 s názvem „Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků“. [3] 

4.2 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Dodavatelem zemního plynu a některých dalších plynů (dále jen „plynu“) je PO 

nebo FO, která přijímá plyn bez daně se záměrem jej dále prodat. Konečným spotřebitelem 

není provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy ani podzemního 

zásobníku plynu, nýbrž FO či PO, jež není držitelem povolení k nabytí plynu bez daně. 

Výrovou je dle zákona myšleno vtláčení plynu do podzemního zásobníku nebo jeho těžba. 

Plátcem daně označujeme dodavatele, který dodal plyn konečnému spotřebiteli na 

území ČR, provozovatele distribuční či přepravní soustavy a provozovatele podzemního 

zásobníku plynu. Dále pak PO nebo FO, která spotřebovala nezdaněný plyn, či která buď 

upotřebila plyn zdaněný nižší daňovou sazbou za účelem spadajícím do vyšší daňové 

sazby, nebo plyn osvobozený od daně použila k jiným účelům, než které toto osvobození 

zahrnuje.  

Předmětem daně je plyn s kódy nomenklatury 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705. 

Jde o plyn určený k použití, poskytnutý k prodeji nebo používaný buď pro pohon a jiné 

účely, nebo pro produkci tepla bez ohledu na jeho spotřebu. Dále pak plyn pro stacionární 

motory nebo pro vozidla stanovená k použití mimo veřejné cesty.  

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká při dodání plynu konečnému spotřebiteli 

na území ČR a také při jeho spotřebě provozovatelem distribuční či přepravní soustavy 

nebo podzemního zásobníku plynu. Dále pak při spotřebě nezdaněného plynu a plynu 

určeného k jiným účelům, než se vztahuje jeho osvobození od daně. V případě, že FO nebo 

PO, která získala zdaněný plyn nebo plyn od daně osvobozený, jej dodá jiným subjektům, 

nemá povinnost daň přiznat ani zaplatit.  

Základem daně označujeme množství plynu v MWh spáleného tepla.  
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Sazba daně pro plyn spadající pod kódy 2711 29 a 2705 je 264,80 Kč/MWh 

spalného tepla. Pro plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo užívaný pro výrobu 

tepla či plyn pro stacionární motory a vozidla určená k užití mimo veřejnou komunikaci je 

sazba stanovena ve stejné výši 30,60 Kč/MWh spalného tepla. Sazby daně pro plyn 

uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21 jsou rozděleny do několika přesně 

vymezených období a jejich výše je umístěna v následující tabulce. 

 

Tabulka 2: Sazby daně pro plyn pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21 

Období Sazba (v Kč/MWh) 

1.1.2008  31.12.2011 0,00 

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 

  [3] 

Pakliže není možné vyjádřiv spalné teplo v MWh, vyjadřujeme jej ve výši 15 MWh 

na tunu plynu.  

Osvobození od daně se vztahuje na plyn, který je spotřebován při výrobě či 

zpracování plynu a jiných výrobků, které podléhají dani z minerálních olejů. Dále pak je 

od daně osvobozen plyn, u kterého došlo po technické stránce k odůvodnitelné ztrátě při 

jeho přepravě či skladování nebo plyn, který se v době vstupu na území ČR nachází 

v nádržích dopravních prostředků a jiných zařízení. 

Povolení k nabytí osvobozeného plynu od daně, o němž rozhoduje celní úřad, 

musí obsahovat identifikační údaje podavatele návrhu, domnělé roční množství 

odebraného plynu osvobozeného od daně v MWh spalného tepla, typ a výrobní číslo 

přístroje provádějícího měření a výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, který 

nesmí být starší jak 30 dnů. 
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Při dodání plynu je konečnému spotřebiteli vystaven dodavatelem daňový doklad. 

Ovšem při dodání plynu bez daně jinému dodavateli, vystavuje dodavatel pouze doklad o 

prodeji. Jak daňový doklad, tak doklad o prodeji má dodavatel povinnost vydat do 15 dnů 

od dodání plynu konečnému spotřebiteli. [3] 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o výměře daně ze zemního plynu a 

některých dalších plynů od jejich zavedení počátkem roku 2008 až do roku 2011.  

 

Tabulka 3: Výměra daně ze zemního plynu v rozmezí let 2008 – 2011 

Výměra daně (v Kč) 
Zdaňovací 

období 
2008 2009 2010 2011 

Leden 59 275 479 170 950 075 172 480 361 177 703 596 

Únor 143 897 627 159 405 069 154 908 041 158 795 522 

Březen 121 857 912 139 889 579 142 426 527 140 968 170 

Duben 121 980 580 114 420 841 124 050 235 110 703 676 

Květen 91 487 147 86 718 964 98 751 902 89 394 340 

Červen 74 510 282 79 711 891 84 718 378 79 095 808 

Červenec 68 862 443 72 285 940 72 779 173 70 093 059 

Srpen 56 969 005 62 497 295 58 728 110 64 269 011 

Září 69 030 019 66 173 992 72 444 362 70 469 457 

Říjen 90 426 028 87 564 415 97 726 318 84 177 254 

Listopad 107 888 811 110 629 882 111 524 817 113 793 556 

Prosinec 133 121 763 147 759 356 160 414 370 0 

Celkem 1 139 307 096 1 298 007 299 1 350 952 594 1 159 463 449 

               [11] 

Následující přehled obsahuje údaje o inkasu daně ze zemního plynu v jednotlivých 

měsících let 2008–2011. Inkaso daně ze zemního plynu je oproti výměře této daně časově 

posunuto v návaznosti na její splatnost, ovšem i přesto dávají zveřejněné údaje dobré 
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informace o platební morálce daňových subjektů. Taktéž tomu je u inkasa daně z pevných 

paliv a elektřiny. 

Celková roční výměra daně v jednotlivých letech je v porovnání s jejím následným 

inkasem podstatně vyšší, z čehož vyplývá, že plátci daně neodvádějí ve stanovené lhůtě do 

státního rozpočtu tolik peněz, kolik by ve skutečnosti dle daňového předpisu měli. 

 

Tabulka 4: Inkaso daně ze zemního plynu v letech 2008 – 2011 

Inkaso daně (v Kč) 
Zdaňovací 

období 
2008 2009 2010 2011 

Leden 0 133 058 651 147 090 078 155 439 893 

Únor 56 129 639 171 448 153 172 760 541 177 792 497 

Březen 144 553 404 158 765 494 155 244 936 156 807 557 

Duben 124 044 209 139 684 078 142 669 308 147 835 356 

Květen 121 703 523 116 144 562 124 184 211 104 646 654 

Červen 94 265 388 87 061 584 98 832 221 92 716 266 

Červenec 74 594 225 80 892 200 82 330 263 77 344 547 

Srpen 70 840 797 71 751 919 73 373 645 76 310 802 

Září 56 507 445 62 704 618 60 173 319 66 149 767 

Říjen 64 242 913 65 526 755 72 454 279 70 157 974 

Listopad 89 822 454 87 281 807 97 644 346 101 555 835 

Prosinec 106 175 550 110 673 049 111 980 669 95 849 794 

Celkem 1 002 879 547 1 284 992 870 1 338 737 816 1 322 606 942 

                                                                                                                      [11] 

Z výše uvedených dat je zřejmé, že inkaso daně ze zemního plynu bylo nejnižší 

v roce 2008, kdy byla tato daň zavedena. Nicméně je to způsobeno hlavně tím, že hodnota 

inkasa v lednu 2008 zůstala nulová, jelikož údaje v přehledu jsou díky splatnosti daně, 
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která činí 25 dní, účtovány zpětně. Tudíž můžeme říci, že celkové inkaso v jednotlivých 

letech roste jen nepatrně a poslední dva roky se drží na relativně stejné hladině.  

V porovnání s výnosy ostatních energetických produktů podléhajících ekologické 

dani, se zemní plyn drží na střední příčce a to i přesto, že ho v ČR používá k ohřevu 

užitkové vody či vaření více jak 2,5 milionu domácností a v oblasti vytápění jej využívá 

více jak milion domácností. Nicméně od letošního roku 2012 je třeba počítat s navýšením 

celkové roční výměry daně, jelikož kromě stávajících sazeb přibude zdanění zemního 

plynu pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, které bylo do konce minulého roku 

nulové, a to ve výši 34,20 Kč/MWh. [13] 

4.3 Daň z elektřiny 

Dodavatelem je označován obchodník s elektřinou, operátor trhu s elektřinou nebo 

její výrobce dle energetického zákona. Konečným spotřebitelem se stává FO nebo PO, 

která nevlastní povolení k nabytí elektřiny bez daně. Naopak za konečného spotřebitele 

není označován provozovatel přenosové či distribuční soustavy.  

Za ekologickou elektřinu je označována elektřina vyprodukována ze sluneční, 

větrné nebo geotermální energie. Dále pak elektřina vyráběná ve vodních elektrárnách, z 

biomasy nebo jejích produktů, z palivových článků a z emisí metanu z uzavřených 

uhelných dolů. 

Plátcem daně je označován dodavatel elektřiny konečnému spotřebiteli na území 

ČR nebo provozovatel distribuční či přenosové soustavy. Dále pak PO nebo FO, jež buď 

využila elektřinu osvobozenou od daně k odlišným účelům, než na jaké se toto osvobození 

vztahuje, nebo nezdaněnou elektřinu spotřebovala.  

Předmětem daně je elektřina, která je v nařízení Rady o celní a statistické 

nomenklatuře uvedená pod kódem 2716. 

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká při dodání elektřiny na území ČR 

finálnímu spotřebiteli. Dodáním je zamýšlen den odečtu elektřiny z měřícího přístroje nebo 

den zjištění skutečné spotřeby elektřiny. Dále pak povinnost k dani vzniká při spotřebě 

elektřiny osvobozené od daně za jiným účelem, než na které se osvobození vztahuje, a při 

spotřebě nezdaněné elektřiny. Tato povinnost nevzniká v případě, že FO nebo PO, jež 
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nabyla zdaněnou elektřinu nebo elektřinu osvobozenou od daně, ji poté dále poskytne jiné 

PO nebo FO. 

Základ daně vyjadřujeme jako množství elektřiny v MWh a sazba daně je 

stanovena na hodnotu 28,30 Kč/MWh. [3] 

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o výměře a inkasu daně z elektřiny 

v jednotlivých měsících od jejich zavedení až do roku 2011. 

 

Tabulka 5: Výměra daně z elektřiny v rozmezí let 2008 – 2011 

Výměra daně (v Kč) 
Zdaňovací 

období 
2008 2009 2010 2011 

Leden 83 845 916 124 681 462 119 729 102 122 437 300 

Únor 74 515 819 114 313 788 114 782 957 113 941 972 

Březen 80 008 441 122 471 768 125 142 319 121 426 974 

Duben 86 724 031 115 951 108 116 431 268 111 833 323 

Květen 88 428 670 115 152 546 121 256 446 118 054 790 

Červen 95 545 080 120 154 027 124 555 569 118 850 446 

Červenec 93 800 729 109 777 004 110 880 349 109 925 469 

Srpen 92 812 811 111 759 454 114 244 740 111 780 111 

Září 103 013 153 113 570 900 114 800 938 106 935 744 

Říjen 109 867 159 118 928 231 125 482 865 117 292 883 

Listopad 111 522 607 116 163 723 120 723 328 117 099 782 

Prosinec 106 531 415 110 079 286 118 499 071 0 

Celkem 1 126 615 831 1 393 003 297 1 426 528 952 1 269 578 794 

 [11] 

Výměra daně z elektřiny je v posledním sledovaném roce nižší než reálné inkaso, 

což je způsobeno opět již zmíněným časovým posunem mezi předpisem daně a její 

splatností, která činí 25 dní po skončení zdaňovacího období. 
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Tabulka 6: Inkaso daně z elektřiny v letech 2008 – 2011 

Inkaso daně (v Kč) 
Zdaňovací 

období 
2008 2009 2010 2011 

Leden 0 106 580 307 110 473 930 125 208 496 

Únor 84 077 061 121 037 251 118 488 191 123 475 286 

Březen 81 980 131 113 300 346 115 075 411 117 290 570 

Duben 81 171 097 121 711 863 125 806 867 111 156 476 

Květen 81 649 431 118 051 975 116 355 293 113 377 273 

Červen 86 713 996 115 081 844 121 123 181 119 728 825 

Červenec 95 443 055 120 043 952 124 358 853 120 404 171 

Srpen 96 542 493 109 676 157 110 798 016 103 698 076 

Září 87 641 294 111 734 884 114 237 578 111 408 553 

Říjen 101 882 860 113 558 796 114 840 387 107 315 409 

Listopad 109 668 980 118 843 186 124 919 421 143 413 992 

Prosinec 112 412 745 117 313 198 121 347 247 90 345 386 

Celkem 1 019 183 143 1 386 933 759 1 417 824 375 1 386 822 513 

[11]  

I přesto, že sazba daně z elektřiny je podstatně nižní, než je tomu u daně ze 

zemního plynu a některých dalších plynů, patří, co se týče přísunu peněz do státního 

rozpočtu, daň z elektřiny mezi nejvýnosnější ekologické daně. To se ovšem může 

v následujících letech změnit, a to z již zmíněného důvodu zdanění zemního plynu pod 

kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21 platné od 1. 1. 2012.  

Osvobození od daně se vztahuje na ekologicky šetrnou elektřinu a elektřinu 

vyrobenou v dopravních prostředcích, v kterých se také následně spotřebovává. Dále pak 

na elektřinu vyrobenou ze zdaněných produktů, které spadají pod daň ze zemního plynu, 

daň z pevných paliv nebo daň spotřební. Od daně je také osvobozena elektřina využívaná 

k technologickým postupům nutným k výrobě elektřiny, k mineralogickým postupům, při 

provozování dráhy a drážní dopravy osob a věcí, při metalurgických a elektrolytických 
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procesům. Získat elektřinu od daně osvobozenou má možnost pouze konečný spotřebitel, 

jež vlastní povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně.  

Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně, o němž rozhoduje celní úřad, 

musí obsahovat identifikační údaje podavatele návrhu, domnělé roční množství odebrané 

elektřiny osvobozené od daně v MWh, registrační číslo odběrného místa a výpis 

z obchodního nebo živnostenského rejstříku, který nesmí být starší jak 30 dnů. 

V případě dodání elektřiny je konečnému spotřebiteli vystaven dodavatelem 

daňový doklad. Ovšem při dodání pevných elektřiny bez daně jinému dodavateli, 

vystavuje dodavatel pouze doklad o prodeji. Jak daňový doklad, tak doklad o prodeji má 

dodavatel povinnost vydat do 15 dnů od dodání plynu konečnému spotřebiteli. [3] 

4.4 Daň z pevných paliv 

Dodavatelem označujeme PO nebo FO, která získává pevná paliva se záměrem 

jejich dalšího prodeje. FO nebo PO, která nevlastní povolení k nabytí pevných paliv bez 

daně, je konečným spotřebitelem.  

Plátcem daně se stává dodavatel, který na území ČR zprostředkoval pevná paliva 

konečnému spotřebiteli. Dále pak PO či FO, která buď upotřebila pevná paliva osvobozená 

od daně k rozdílným účelům, než kterým osvobození podléhají, nebo která využila 

nezdaněná pevná paliva. 

Předmětem daně jsou pevná paliva spravovaná pod kódem nomenklatury 2701, 

jakou jsou černé uhlí, bulety, brikety a obdobná pevná paliva, a kódem 2702, který 

zahrnuje hnědé uhlí, hnědouhelné brikety a aglomerované hnědé uhlí. Dále pak do 

předmětu daně řadíme pevná paliva pod kódem 2704, zahrnujícím koks a polokoks 

z černého či hnědého uhlí a rašelinu, ostatní uhlovodíky jsou vedeny pod kódy 2706, 2708, 

2713 a 2715. 

Povinnost k dani vzniká v den dodávky pevných paliv na území ČR konečnému 

spotřebiteli. Dále pak dnem, kdy došlo buď ke spotřebě pevných paliv osvobozených od 

daně pro odlišné účely, než na které se osvobození vztahuje, nebo ke spotřebě 

nezdaněných pevných paliv.  
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Základ daně stanovujeme množstvím pevných paliv vyjádřených v GJ spalného 

tepla v původním vzorku.  

Sazba daně je stanovena na hodnotu 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním 

vzorku. Výsledky spalného tepla v původním vzorku se prokazují prostřednictvím měření 

akreditované laboratoře a nesmějí být starší více jak 1 rok. Pakliže není možnost, spalné 

teplo v původním vzorku dokázat výše uvedeným postupem, stanovuje se spalné teplo ve 

hodnotě 33 GJ na tunu pevných paliv. [3] 

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o výměře a inkasu daně z pevných 

paliv v jednotlivých měsících od jejich zavedení počátkem roku 2008 až do roku 2011. 

 

Tabulka 7: Výměra daně z pevných paliv v rozmezí let 2008 – 2011 

Výměra daně (v Kč) 
Zdaňovací 

období 
2008 2009 2010 2011 

Leden 34 038 848 55 133 277 40 439 353 35 721 541 

Únor 25 374 368 39 652 807 42 317 453 37 037 752 

Březen 30 801 611 32 691 107 31 554 890 32 008 076 

Duben 41 203 531 46 050 785 37 768 309 41 617 157 

Květen 50 954 019 48 361 664 48 541 039 52 158 514 

Červen 36 388 956 44 103 472 31 708 295 32 255 577 

Červenec 36 086 243 20 915 019 27 013 709 32 876 289 

Srpen 36 327 542 44 159 607 40 506 662 44 197 513 

Září 49 535 688 44 490 090 52 077 278 42 626 825 

Říjen 48 553 060 44 437 234 53 214 733 44 443 336 

Listopad 43 496 377 47 739 225 46 097 472 41 227 395 

Prosinec 44 091 589 40 882 128 40 861 229 0 

Celkem 476 851 832 508 616 415 492 100 422 436 169 975 

                                                                                                                       [11] 
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Tabulka 8: Inkaso daně z pevných paliv v letech 2008 – 2011 

Inkaso daně (v Kč) 
Zdaňovací 

období 
2008 2009 2010 2011 

Leden 0 41 837 879 40 533 140 41 026 141 

Únor 33 746 293 50 735 120 40 046 875 35 824 795 

Březen 25 799 140 46 276 229 41 822 002 37 151 461 

Duben 30 257 192 32 640 230 31 146 448 31 976 590 

Květen 40 401 010 44 798 182 37 386 046 41 624 525 

Červen 51 436 861 48 768 677 52 901 426 52 312 052 

Červenec 36 654 159 44 150 582 31 760 851 32 226 875 

Srpen 35 998 174 20 557 690 27 160 882 32 727 886 

Září 35 874 289 43 674 929 40 279 496 43 620 651 

Říjen 49 687 849 44 042 262 51 320 364 42 943 998 

Listopad 48 415 786 44 345 028 53 604 591 56 527 148 

Prosinec 43 327 512 46 630 429 46 535 803 29 148 997 

Celkem 431 598 265 508 457 237 494 497 924 477 111 119 

                                                                                                                       [11] 

Daň z pevných paliv se na příjmech do státního rozpočtu podílí, co se týče 

ekologických daní, nejmenším dílem. Je to způsobeno hlavně tím, že pevná paliva 

využívána převážně pro vytápění, jsou v současné době zastoupena zemním plynem či 

elektřinou.  

Osvobození od daně se vztahuje na pevná paliva, která slouží k výrobě elektřiny a 

na pevná paliva využívaná v chemických i metalurgických procesech, při produkci koksu a 

k mineralogickým postupům. Dále pak jsou osvobozena pevná paliva využitá 

s technologickým záměrem v podniku, kde se tato paliva vyrábějí. Navíc do osvobození od 

daně spadají paliva, u kterých došlo k technicky odůvodnitelné ztrátě, ať už při jejich 

skladování nebo přepravě.  
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Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně, o němž rozhoduje celní 

úřad, musí obsahovat identifikační údaje podavatele návrhu, domnělé roční množství 

odebraných pevných paliv osvobozených od daně v GJ spalného tepla a výpis 

z obchodního nebo živnostenského rejstříku, který nesmí být starší jak 30 dnů. 

V případě dodání pevných paliv je konečnému spotřebiteli vystaven dodavatelem 

daňový doklad. Ovšem při dodání pevných paliv bez daně jinému dodavateli, vystavuje 

dodavatel pouze doklad o prodeji. Jak daňový doklad, tak doklad o prodeji má dodavatel 

povinnost vydat do 15 dnů od dodání plynu konečnému spotřebiteli. [3] 
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5 ZÁVĚR 

Zdaněním pevných paliv, zemního plynu a elektřiny přiteče do státního rozpočtu 

ročně několik stovek milionů korun. V době finanční krize je přísun jakýchkoliv peněžních 

prostředků do státní kasy důležitý, ovšem ekologické daně nejsou ani v nejmenším řešení 

stále narůstajícího státního dluhu. Výběr ekologicky zaměřených daní v ČR má primárně 

za úkol přesměrovat ze zdanění lidské činnosti ke zdanění energetických produktů, které 

mají negativní vliv na životní prostředí jak v procesu jejich získávání, tak při jejich 

využití. Díky tomu je zachován hlavní princip EDR a to princip výnosové neutrality. 

Je jistě správné, že zavedení těchto nových daní do daňového systému ČR nemá za 

následek jen další zvýšení výdajů občanů. Dle mého názoru, by prostředky vybrané 

z ekologických daní mohly do budoucna sloužit i k jiným účelům, než za kterými byly 

původně zavedeny. Jak už pojmenování „ekologické daně“ napovídá, měly by být tyto 

daňové příjmy také využity na zlepšení ekologické situace v zemi. Výdaje na rekultivaci či 

revitalizaci krajiny zpustošené těžbou energetických produktů podléhajícím dani nejsou 

malé a nevidím důvod, proč by na ně nemohlo být z části přispíváno ze státního rozpočtu. 

Dále by bylo možné vybrané prostředky z ekologických daní využít a vývoj a realizaci 

nových technologií, které by byly šetrnější k životnímu prostředí. 

Počátkem roku 2012 byla některými představiteli vlády nastíněna myšlenka na 

zavedení v pořadí čtvrté ekologické daně, která nese název uhlíková daň. Nicméně její 

realizace byla zastavena hned v počátku, jelikož by podle některých sloužila jen k dalšímu 

zásahu do peněženek občanů. Proto nyní můžeme jen spekulovat, jak se bude tato reforma 

dále vyvíjet, ovšem v současné době žádné změny týkající se EDR na programu nejsou a 

nejspíše vše proběhne dle stanovených cílů až do roku 2020, kdy bude dokončena třetí 

etapa EDR.  
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