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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Analýza ekologických daní v EU“ je popsat a zhodnotit 

zavedení ekologické daňové reformy v Evropské unii, a to především na území České 

republiky. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části práce je věnován prostor 

teoretickým východiskům práce, tím je stručný úvod do problematiky daní a životního 

prostředí. Druhá část již celá pojednává o zavedení ekologických daní, jak v EU, tak 

v ČR. Část třetí je věnována komparaci jednotlivých daní, které jsou aplikovány v ČR 

se státy EU. Čtvrtá část se bude zabývat dopadem reformy na konkrétním podnikatelský 

subjekt a domácnost. 

 

Abstract 

The subject of the thesis „Analysis of Environmental Taxes in the EU“ is describe and 

evaluate the implementation of the ecological tax reform in the European Union, 

especially in the Czech Republic. The work is dividend into four parts. The first part is 

devoted to the theoretical basis of the work, that is a brief introduction to the issue of 

taxes and the environment. The second part is concerned with the introduction of 

environmental taxes in both the EU and Czech Republic. The third part is devoted to  

comparison of taxes that are applied in the Czech Republic with the EU countries. The 

fourth part will deal with the impact of the reform on the particular business entity and 

household. 
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Úvod 

Během několika posledních let se tématika ekologické situace začala řešit s větším 

zájmem než kdykoliv předtím. Je to především tím, že je medializována problematika 

globálního oteplování a snaha mu v co největší míře zamezit. Tím, že se lidská 

společnost stále rozrůstá a „vysává“ tak čím dál více přírodních zdrojů dochází ke 

snižování dostupnosti i kvality těchto zdrojů a tím i ke snižování kvality lidského 

života. Státy se tak pomocí nejrůznějších omezení, poplatků, daní atd. snaží zamezit 

znečišťování těchto zdrojů, které jsou už i tak vzácné.  

Lidé i přesto, že si uvědomují naléhavost situace, nechtějí platit „zbytečné“ peníze 

navíc. Právě v tom by mělo být nápomocné zavedení ekologické daňové reformy, které 

by mělo být výnosově neutrální. Evropská unie pomocí ekologické daňové reformy 

spatřuje pozitivní cestu ke snižování škodlivých emisí a zlepšení kvality životního 

prostředí. Proto je vytvářen tlak na členské státy ze strany EU, která po nich požaduje 

zavedení ekologických daní. K tomu má pomoci Směrnice 2003/96/ES, o zdanění 

energetických výrobků a elektřiny. 

Cílem této bakalářské práce je specifikovat podstatu ekologických daní, analyzovat 

jejich strukturu a zhodnotit přínos zavedení ekologických daní v EU i konkrétně 

v České republice. Zhodnotit porovnání dopadů na spotřebitele a na podnikatelský 

subjekt. Ke splnění stanovených cílů použijeme metodu deskripce, analýzy, dedukce  

a komparace. Práce je zpracována na základě odborné literatury a výročních zpráv 

společnosti E.ON a.s. 

Práce je rozdělena na tři základní části. První část se zaměřuje na teoretické poznatky 

k dané problematice. Nejdříve je rozebrána daňová soustava ČR, pro vytvoření 

obecného pohledu na systém daní a snazšímu zařazení ekologických daní do daňové 

soustavy. Součástí této části práce je také pohled na životní prostředí, zhodnocení jeho 

stavu a investic, které je ochotna ČR vložit. Jednotlivé daně podléhající EDR budou 

probrány, jako součást kapitoly ekologických daní v ČR, která navazuje na ekologickou 

reformu v EU. Druhá část práce bude především zaměřena na porovnání jednotlivých 

daní, které jsou aplikovány v členských státech. Jak si v evropském měřítku stojí ČR 
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vedle takových států, které mají politiku orientovanou především na ekologii, se bude 

dát dohledat v jednotlivých tabulkách. Nedílnou součástí této části bude představení 

společnosti E.ON a.s., na kterou se jako na podnikatelský subjekt vztahuje zavedení 

ekologických daní. Poslední část práce bude z velké části souviset s tou předchozí, tím 

že porovnáme zavedení ekologických daní na domácnosti. Pro objektivnější 

prezentování výsledků budou domácnosti rozděleny na dva modelové příklady, ze 

kterých bude patrné, jak se vyvíjely ceny ovlivněné zavedení EDR. 
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1 Daňová soustava ČR 

Daňová soustava ČR prošla v minulosti třemi komplexními daňovými reformami, vždy 

měla funkci jako nástroj hospodářské politiky státu, a proto se její podoba měnila 

v závislosti na změnách politické a ekonomické situaci v zemi. Poslední daňová reforma 

proběhla v roce 1993, po vzniku samostatné České republiky, a jejím cílem bylo 

odstranění socialistického daňového systému a především přechod k tržně orientované 

politice
1
. 

1.1 Daň a její definice 

Ve většině publikací nalezneme definici pojmu daň jako povinnou, zákonem 

stanovenou platbu, která je neúčelná, neekvivalentní, nenávratná a opakovaná platba  

ve prospěch veřejného rozpočtu. Podle toho jakou funkci plní pro veřejné finance 

můžeme říci, že jsou odvozeny základní funkce, které tvoří
2
. 

Jako původní funkce, kvůli kterým daně vznikly, jsou:
3
 

Funkce fiskální, jejímž cílem je získávání dostatečného objemu finančních zdrojů do 

veřejných rozpočtů určených na úhradu veřejných statků a potřeb.  

Funkce redistribuční zmírňuje rozdíly v důchodech jednotlivých subjektů tím, že vyšší 

příjmy nebo majetek je zdaněn více. Kromě toho distribuuje prostředky do jiných sfér 

než, tam kde by byly uplatněny bez zdanění. 

Funkce stabilizační označuje daně za ekonomický nástroj, kterým lze ovlivňovat 

ekonomiku státu. Zdroje, které jsou získané prostřednictvím daní, mohou být použity 

pro případnou nestabilitu tržního mechanizmu v budoucnosti. 

Občas se uvádí i funkce alokační a stimulační, které jsou už spíše odvozené 

z jednotlivých funkcí základních. 

Daňové pojmy pro určení daňové povinnosti 

Předmětem daně je skutečnost, na niž se daň váže a je podrobena zdanění. Podle 

předmětu daně je zpravidla určen i název daně. 

                                                 
1
 ŠULCOVÁ-SEIDLOVÁ, Marta. Daňová soustava, s. 9. 

2
 PUCHINGER, Zdeněk. Úvodní kapitoly k daňové teorii: daňová soustava ČR, s. 6- 8. 

3
 BEŇOVÁ, Kamila. Daně a daňová soustava, s. 7- 8. 
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Nedílnou součástí daňové teorie je určení daňového subjektu, tj. osoby, ať už fyzické 

nebo právnické, která je povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Z hlediska placení daní 

dělíme daňové subjekty na poplatníky a plátce. 

1.1.1 Poplatník 

“Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět (zejména příjem nebo majetek) je dani 

podroben
4
.“ 

Poplatníkem je tedy taková osoba, která nese důsledky zdanění a znamená to pro ni 

snížit svoje disponibilní prostředky. Zdaňuje buď svoje příjmy, majetek nebo i některé 

úkony. 

1.1.2 Plátce  

“Plátce daně je daňový subjekt, který je pod svou majetkovou odpovědností povinen 

odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným 

poplatníkům
5
.“ 

Plátce je tedy taková FO nebo PO, která pod svojí majetkovou odpovědností odvádí 

správci daň, kterou vybrala od poplatníků nebo jim ji srazila. Typickým příkladem je 

vztah zaměstnance (poplatník) a zaměstnavatele (plátce), kdy zaměstnavatel je povinen 

z hrubé mzdy srazit a odvést zálohu na daň z příjmu FO
6
. 

Základem daně, jak se může zdát, není předmět daně, nýbrž ve většině případů jsou to 

příjmy poplatníka snížené o výdaje, které vynaložil na činnosti, ať už v paušální výši 

nebo jako skutečné výdaje
7
. 

Sazba daně je prostředek, pomocí kterého se z upraveného základu daně stanoví 

velikost daňové povinnosti. Je určena, buďto procentní nebo pevnou sazbou, záleží na 

tom, zda je základ daně vyjádřen v peněžních jednotkách, v tom případě procentní sazba 

nebo jestli je v korunách na hmotnou jednotku. Vyjma tabákových výrobků, u kterých 

je sazba kombinovaná
8
. 

                                                 
4
 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2012 ČR,  s. 12- 14. 

5
 Tamtéž 

6
 BEŇOVÁ, Kamila. Daně a daňová soustava, s. 14- 15. 

7
 Tamtéž 

8
 ŠULCOVÁ-SEIDLOVÁ, Marta. Daňová soustava, s. 14. 
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1.2 Daňový systém vs. daňová soustava 

Daňová soustava je souhrnem daní, které jsou vybírány v určitém státě v určitém čase. 

Jsou to z prvního hlediska jednotlivé daně upravené daňovými zákony. Širším pojmem 

daňové soustavy je daňový systém. Ten zahrnuje navíc i právně, organizačně  

a technicky konstituovaný systém institucí, které mají na starost správu daní, jejich 

vyměřování, vymáhání, kontrolu a systém nástrojů, metod a pracovních postupů, který 

tyto instituce uplatňují ve vztahu k poplatníkům či plátcům
9
. 

Lze uvést běžně používaná kritéria pro zhodnocení daňových systémů:
10

 

1. Struktura- je to neobecnější kritériu pro hodnocení a vzájemnou komparaci. Lze 

ji využít pomocí členění jednotlivých uplatňovaných daní. 

2. Daňová kvóta- časté kritérium pro hodnocení a mezinárodní srovnávání míry 

celkového daňového zatížení poplatníků. Lze ji vypočíst jako poměr mezi 

objemem vybraných daní (včetně poplatků) a vytvořeným HDP. 

3. Efektivní zdanění-  je to využití daňové teorie k hodnocení daňového břemene. 

Vypočte se jako poměr zaplacené daně a hrubého příjmu a vynásobením stem. 

Výsledkem je, jak velkou část svých příjmů poplatníci jsou povinni poplatníci 

odvést do veřejných rozpočtů. 

  

                                                 
9
 ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie- s praktickou aplikací, s. 10. 

10
 PUCHINGER, Zdeněk. Úvodní kapitoly k daňové teorii: daňová soustava ČR, s. 31. 
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1.3 Daňový systém ČR 

Daňový systém ČR spadá pod daňovou soustavu ČR a je to základní rozdělení na daně 

přímé a nepřímé. 

DANĚ PŘÍMÉ 

Daně přímé se nám rozdělují na daně z příjmu a z majetku. Přímé daně platí poplatník 

ze svého důchodu a nemůže je přenést na jiný subjekt. Jedná se o daně z příjmu 

(důchodové) a z majetku
11

. 

 

Obrázek 1: Přímé daně v ČR (Zdroj: 
12

) 

Daně z příjmu jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V zákoně 

jsou upraveny jak daně z příjmu fyzických osob, tak i z příjmu právnických osob
13

. 

Daň z příjmu fyzických osob je nejsložitější daní, i přesto že příjmy podléhají jedné 

universální dani. Subjekty lze rozdělit na daňové rezidenty a nerezidenty. Daňový 

rezident má neomezenou daňovou povinnost a jeho příjmy, včetně příjmů ze zahraničí, 

podléhají české dani z příjmů. Zatímco daňový nerezident má omezenou daňovou 

povinnost, tj. dani podléhají pouze příjmy ze zdrojů na území ČR
14

. 

                                                 
11

 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 20. 
12

 ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie- s praktickou aplikací, s. 15. 
13

 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 20. 
14

 ŠULCOVÁ-SEIDLOVÁ, Marta. Daňová soustava, s. 38- 40. 
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Daň z příjmu právnických osob jsou povinny odvádět všechny právnické osoby, kromě 

České národní banky, která je osvobozena. Dělí se opět na rezidenty a nerezidenty, 

jejich definice je ta samá jako u FO
15

. 

Daně majetkového typu zdaňují majetek v movité nebo nemovité podobě. Jsou spíše 

doplňkovým zdrojem veřejného rozpočtu, avšak daň z nemovitosti je důležitým zdrojem 

financování na místní úrovni
16

. 

Samotná daň z nemovitosti zahrnuje jak daň z pozemků, tak i ze staveb. Každá má svoje 

vlastní pravidla pro výpočet daně, avšak pravidla pro podání daňového přiznání jsou 

totožná
17

. 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti je představena v jednom uceleném 

zákoně a pojednává o těchto jednorázových převodových daní, které si jsou do značné 

míry podobné. Podstatné je, že u daní z převodu nemovitosti se musí vždy doložit 

znalecký posudek
18

. 

 

 

 

  

                                                 
15

 ŠULCOVÁ-SEIDLOVÁ, Marta. Daňová soustava, s. 59. 
16

 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 241. 
17

 PUCHINGER, Zdeněk. Úvodní kapitoly k daňové teorii: daňová soustava ČR, s. 85- 91. 
18

 BEŇOVÁ, Kamila. Daně a daňová soustava, s. 77. 
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DANĚ NEPŘÍMÉ 

U nepřímých daní subjekt sice daň odvádí, ale nesnižuje se mu tak jeho vlastní důchod 

(příjem), ale daň je převedena na jiný subjekt, tím že se navýší jeho cena
19

. 

 

Obrázek 2: Nepřímé daně v ČR (Zdroj: 
20

) 

Všeobecné daně neboli daně z přidané hodnoty se platí z hodnoty prodávaného zboží  

a služeb. DPH, které upravuje zákon o dani z přidané hodnoty, má dvě sazby. Většina 

zboží a služeb je zatížena základní sazbou DPH, která dnes činí 21 procent. Vybrané 

zboží a služby jsou zdaněny sníženou sazbou DPH, která dnes činí 15 procent. Snížená 

sazba je uplatňována např. na potraviny, knihy, zdravotní potřeby atd.
21

. 

                                                 
19

 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 20- 21. 
20

 ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie- s praktickou aplikací, s. 15. 
21 KONEČNÁ, J. Sazby DPH, výpočet DPH. [online]. 2013 [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: 

http://www.jakpodnikat.cz/dph-sazby.php. 
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V daňové soustavě ČR jsou selektivními daněmi ze spotřeby jednotlivé daně. Ty 

můžeme rozdělit do dvou specifičtějších skupin, a to akcízy a ekologické daně. 

Na akcízy nemá vliv osobní příjmová situace spotřebitele a není možné si tak uplatnit 

žádná zvýhodnění, jak to umožňují důchodové daně. Hlavní úlohou akcíz je zajistit 

stabilní výnos do státního rozpočtu a usměrňovat spotřebuju určitých výrobků. Mezi 

akcízy jsou v současné době řazeny daně z minerálních olejů, daň z lihu, z piva, z vína  

a z tabákových výrobků. Správu těchto daní vykonávají celní orgány. Akcízy vstupují 

do výpočtu základu pro výpočet daně z přidané hodnoty, zatěžují komoditu podstatným 

způsobem, nejen že se k samotné komoditě přičítá spotřební daň, ale tato částka se 

navyšuje o částku DPH, tudíž dochází ke dvojímu zdanění
22

. 

Ekologické daně jsou nejmladšími daněmi, byly zavedeny nově do české legislativy 

teprve nedávno. Větší prostor, jejich problematice, jim bude věnován ve zbytku práce. 

  

                                                 
22

 ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie- s praktickou aplikací, s. 170-195. 
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2 Životní prostředí 

V současné době se otázkám životního prostředí věnuje velká pozornost, která se 

nevyhýbá ani oblastem, které dříve s ekologií neměly nic (nebo málo) společného
23

. 

Pojem ekologie v zjednodušeném smyslu znamená věda, která se zabývá vzájemnými 

vztahy mezi živými organismy navzájem a prostředím v němž žijí. Původ slova vychází 

z řeckého výrazu oikos označující dům, obydlí, okolí. Do literatury zavedl pojem 

ekologie v r. 1866 německý zoolog Haeckel, který svými pokusy prokázal, že změna 

prostředí vyvolá změny v něm žijícím organismu. V roce 1910 byla pak ekologie 

uznána jako vědní obor, který se řadí do biologických věd
24

. 

Pro politiku životního prostředí je základním účelem poskytovat rámec a vodítko pro 

rozhodování a aktivity na mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, které slouží  

k dosažení dalšího zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek  

a součástí. Politika životního prostředí se zaměřuje na uplatnění principů udržitelného 

rozvoje, na pokračování integrace hlediska životního prostředí do sektorových politik  

a na zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních 

programů, projektů a činností
25

. 

V České republice má na starosti tuto problematiku Ministerstvo životního prostředí a je 

ústředním orgánem státní správy pro:
26

 

 ochranu přirozené akumulace vod, vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních 

a povrchových vod 

 ochranu ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu 

 výkon státní geologické služby 

 geologické práce a ekologický dohled nad těžbou odpadové hospodářství  

  

                                                 
23

 ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie- s praktickou aplikací, s. 197. 
24

 ENVIWEB. Ekologie. EnviWeb s.r.o. [online]. Dostupné z: http://www.enviweb.cz/eslovnik/50. 
25

 MŽP: Ministerstvo životního prostředí: Environmentální politika a nástroje [online]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_politika_nastroje. 
26

 MŽP: Ministerstvo životního prostředí: Historie a poslání MŽP. [online]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/cz/ministerstvo. 
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 myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích 

 státní ekologickou politiku, atd. 

2.1 Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí  

Ekonomická činnost, kterou chápeme jako účelné využití jak lidských tak přírodních 

zdrojů k uspokojování potřeb lidí, začíná být nevyhnutelně spjata s narušováním 

životního prostředí. Rostoucí průmysl a nově používané technologie začínají čím dál 

více ohrožovat ekosystém. A proto se stále více promítá do života každého člověka 

kvalita životního prostředí. Když lidé uspokojí své standardní potřeby, více si začnou 

všímat špatného vzduchu, vody, přírody, atd. Vztah ekonomického rozvoje a stav 

životního prostředí začíná být stále více ohrožován, a proto je stále větší snaha 

optimalizovat tyto vztahy
27

. 

Koncept externalit 

Počátky ekonomie životního prostředí se vyznačují konceptem externalit. První, kdo 

formuloval tuto myšlenku byl A.C. Pigou, který řekl:“ Podstatou problému je, že jedna 

osoba (A) při poskytování služeb, za které dostává placeno od druhé osoby (B), 

současně poskytuje služby nebo působí poškozením jiným osobám (ne producentům 

takovýchto služeb) a to takovým, od kterých nelze požadovat platby za získávaný 

prospěch nebo naopak nelze přinutit ke kompenzaci osobu, která působí újmu
28

“. 

Externalita je tzv. nechtěný vedlejší efekt, který vzniká, když nějaký ekonomický 

subjekt podnikne činnosti, která má vliv na jiný ekonomický subjekt. Vedlejší efekt 

může vzniknout buďto pozitivní nebo negativní. Z hlediska životního prostředí lze tedy 

říci, že se jedná především o negativní externality, jejich vznik se snaží vyspělejší státy 

omezovat. Externality jsou výsledkem selhání trhu, který nedokáže tyto vedlejší efekty 

jednotlivých subjektů ocenit. 

                                                 
27

 MOLDAN, Bedřich. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí: situace v České republice, s. 29- 

31. 
28

 COASE, Ronald H. Ekonomie životního prostředí a ekologická politika: vybrané klasické stati, s. 3- 5. 
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2.2 Typy ekonomických nástrojů v ekologické politice 
29

 

Ekologická politika se snaží korigovat trh samotný formou příkazů a kontroly. Používá 

k tomu nástroje, jako jsou: daně, obchodovatelná povolení, dotace, dobrovolné dohody. 

Existuje systém „příkaz- kontrola“, který na základě ekologických zákonů, norem, 

vyhlášek a opatření vydá určité nařízení ohledně limitů, které se nesmějí překročit, jak 

v případě čerpání přírodních zdrojů nebo i jejich znečišťování. Ekonomické nástroje 

jsou však výhodněji využity, oproti systému „příkaz- kontrola“, protože MŽP nemá 

konkrétní představu o tom, kolik jednotlivý znečišťovatelé platí, aby dosáhli 

požadovaného snížení znečištění. 

Ekonomické nástroje můžeme také rozdělit na nástroje negativní stimulace a pozitivní 

stimulace. Pozitivní stimulace souvisí s dotacemi, které subjekty mohou dostat za 

kladně vytvořenou externalitu, často označované jako zelené nebo ekologické dotace. 

Bývají odměnou zemědělcům za jejich ekologicky šetrné hospodaření. Kromě dotací 

máme ještě jeden pozitivní stimulant, a tím jsou dobrovolné dohody. Jsou založeny na 

základ vyjednávání mezi znečišťovatelem a poškozenou osobou. Problémem je, že 

nejsou právně vymahatelné, ale pro podniky, které vyrábějí ekologicky šetrné výrobky, 

se může tento postoj stát dobrou reklamou. Negativní stimulací jsou především pokuty, 

normy a daně. 

2.3 Věcná řešení a projekty v ochraně životního prostředí 
30

 

Jednu z cest k řešení problematiky životního prostředí můžeme nalézt ve výrobě 

samotných podniků, kde se jedná především o volbu jednotlivých surovin  

a materiálových vstupů. Velký vliv má technologie výroby, design výrobků a obalů, 

technologie nakládání s obaly a celkově postoj podniku, který stojí za jeho výrobou, 

k této problematice. Další cestu můžeme hledat u spotřebitelů, kde se jedná o volbu 

jejich výrobků, spotřebovaného množství a nakládání s odpadem. 

  

                                                 
29

 CUDLÍNOVÁ, Eva. Ekologická ekonomie a životní prostředí, s. 66- 71. 
30

 ŠAUER, Petr. Základy ekonomiky životního prostředí I, s. 55- 57. 
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2.4 Investice do životního prostředí v ČR 

Od té doby, co byla přijata řada zákonů o ochraně životního prostředí a byly 

zdokonaleny nástroje na jeho ochranu, je patrná jejich účinnost v množství vybraných 

financí. Úroveň péče o životní prostředí je zřejmá z ukazatelů, které vyjadřují jeho 

kvalitu, především čistoty ovzduší a vod, kde se opatření projeví v podstatě okamžitě
31

. 

Jedním z ukazatelů, který nám vyjadřuje úroveň péče státu o životní prostředí, je podíl 

investic na hrubém domácím produktu. Tento ukazatel se považuje za 

makroekonomický a slouží pro porovnání jednotlivých zemí v rámci Evropské unie pro 

měření dopadů opatření hospodářské politiky
32

. 

Z hlediska posuzování kvality životního prostředí se jedná o to, že mnohé činnosti se 

nenacházejí v ukazateli HDP. V případě jeho růstu, může a i dochází ke škodám 

finančního i nefinančního charakteru, jedná se o škody na zdraví, poškození fauny  

a flóry atd. Některé důsledky znečištění se nacházejí v obrazu růstu HDP a působí 

mylně na zvyšování životní úrovně, jedná se o případy, kdy jsou vynakládány 

prostředky na zbytečně způsobované ekologické škody, které se můžou promítnout do 

národohospodářské bilance a vypadají tak jako růst HDP. Na jeho růstu se podílí také 

těžba neobnovitelných přírodních zdrojů, která by se měla spíše interpretovat jako 

snížení HDP, kdy státy přicházejí o svoje národní bohatství
33

. 

  

                                                 
31

 MOLDAN, Bedřich. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí: situace v České republice, s. 47. 
32

 Tamtéž, s. 155- 158. 
33

 ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, s. 60- 61. 
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Z následujícího grafu, který se týká ČR, je patrný mírně rostoucí trend od roku 2003. 

Došlo tedy k nárůstu v důsledku pozitivního ekonomického vývoje a současně nárůstu 

investic na ochranu životního prostředí. 

Obrázek 3: Investice na ochranu životního prostředí v poměru k HDP (Zdroj: 
34

) 

Investice, které jsou vkládány do životního prostředí, jsou sledovány již od roku 1986  

a jsou rozděleny do 4 základních skupin, kterých se tato problematika nejvíce týká. 

Jedná se o ochranu ovzduší a klimatu, nakládání s odpadními vodami, nakládání 

s odpadky a ostatní. Investice vložené do těchto sektorů mají za cíl shromažďovat, 

kontrolovat, eliminovat znečišťující látky a znečišťování, které mají za cíl zhoršování 

stavu životního prostředí, které vzniká v důsledku podnikatelské činnosti. V počátcích 

sledovaného období je patrné, že investice vynaložené na ochranu životního prostředí 

nedosahovaly ani zdaleka takové výše, jako v současné době
35

. 

  

                                                 
34

 CZSO: Český statistický úřad: Výdaje na ochranu životního prostředí [online]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vydaje_na_ochranu_zivotniho_prostredi. 
35

 Tamtéž 
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Lze říci, že nejméně prostředků je vkládáno do ochrany ovzduší a klimatu. V každém 

roce je přibližně vynaloženo stejné množství peněz do sektoru nakládání s odpadními 

vodami, je to z toho důvodu, že odpadní vody jsou jednou z nedůležitějších složek 

životního prostředí, viz. Obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Investice do životního prostředí (Zdroj: 
36

) 

  

                                                 
36

 CZSO: Český statistický úřad: Výdaje na ochranu životního prostředí [online]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vydaje_na_ochranu_zivotniho_prostredi. 
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3 Ekologická daňová reforma v EU 

Nynější politiky životního prostředí většiny zemí mají k dispozici široký rejstřík 

ekonomických nástrojů. Podle mezinárodní organizace OECD tyto nástroje 

klasifikujeme do 8 hlavních skupin: 

a) Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, odpadních vod, hluk, 

atd.) 

b) Poplatky za využívání přírodních zdrojů (odběry vod, za kácení dřeva, atd.) 

c) Uživatelské poplatky 

d) Daně 

e) Sankční platby (pokuty, přirážky) 

f) Daňové úlevy (v rámci DPH, spotřebních, silničních daní, z příjmu, atd.) 

g) Finanční podpory (granty, dotace, dary, výhodné půjčky, garance úvěrů) 

h) Úlevy (v úhradě poplatků) 

i) Depozitně refundační systémy (zálohování, recyklační poplatky) 

j) Obchodovatelná emisní povolení 

k) Environmentální pojištění  

Aby všechny tyto nástroje byly dostatečně účinné, musí být přijatelně spojené do 

„nástrojového mixu“ politiky životního prostředí
37

. 

3.1 Ekologická daň 

Podle databáze OECD definujeme ekologické daně pro účely jejich evidence, jako 

povinné platby státu bez kompenzace protislužbou, uvalené na daňové základy 

považované za zvlášť relevantní ve vztahu k životnímu prostředí
38

. 

Ekologické daně jsou ekonomickým nástrojem negativním stimulace. Očekává se od 

nich, že spolu s dalšími nástroji ochrany životního prostředí budou účinně pomáhat ke 

zlepšení environmentálních cílů. 

  

                                                 
37

 ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, s. 32- 33. 
38

 MŽP: Ministerstvo životního prostředí: Daně. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/dane. 
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Evropská unie si ve vztahu k životnímu prostředí položila za základní cíle: 39 

 Udržování, ochranu a zlepšování kvality životního prostředí 

 Ochranu lidského zdraví 

 Rozvážné a rozumné využívání přírodních zdrojů 

 Podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelících regionálním a celosvětovým 

problémům životního prostředí 

Evropské státy už úspěšně používají mechanismus daňové reformy na řešení řady 

ekologických problémů. Předmětem asi 97% celkového objemu zelených daní  

v evropských zemích je spotřeba či výroba energie (včetně spalování benzínu) nebo s ní 

související exhalace oxidu uhličitého. V některých státech jsou zavedeny daně, které 

v ČR neznáme. I když většina zemí EU vybírá daně související s automobily  

a energiemi, najdeme i daně, které jsou typické jen pro některé státy. V Nizozemí je 

například uvalena daň na spotřebu podzemní vody, na skládkování odpadu a na 

znečišťování. Dánové jsou zase povinni platit i daň z obalů a za jednorázové plastové 

nákupní tašky. Ve Velké Británii třeba najdeme daň na těžbu stavebních surovin
40

. 

3.2 Historie 
41

 

První ucelené koncepce EDR se objevují koncem 80. let minulého století, i když 

teoretické rozpracování pochází s konce 70. let. Vychází se ze dvou výraznějších 

myšlenkových proudů- anglosaské environmentální ekonomie a německé ekologické 

modernizace. Oba proudy vycházejí z jednoho základního principu, a to že 

znečišťovatel platí, dále se ale rozchází v jeho interpretaci. 

Zatímco environmentální ekonomie staví na tom, aby si subjekt vybral, jakým 

způsobem se přizpůsobí standardům kvality životního prostředí. Zda raději bude platit 

daň nebo preferuje investici do zařízení na snížení své produkce znečištění. Ekologická 

modernizace je založena na inovativním hledání souvislosti mezi ochranou životního 

prostředí a ekonomickým růstem. 

                                                 
39

 GOLA, Petr. Jaké ekologické daně se platí v Evropské unii?. [online]. Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/clanky/jake-ekologicke-dane-se-plati-v-evropske-unii/. 
40

 NĚMCOVÁ, Petra a Vojtěch KOTECKÝ. Ekologická daňová reforma: impuls pro modernizaci 

ekonomiky. 
41

 Ekologická daňová reforma v SRN a její příprava v ČR, 2005, s. 31-32 
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Koncept je představen přesunem zdanění od ekonomických „pozitiv“ jako je práce  

a tvorba ekonomické hodnoty, směrem ke zdanění znečištění a čerpání zdrojů. Tato 

operace by měla být výnosově neutrální z hlediska celkových výnosů veřejných 

rozpočtů. 

3.3 Realizace EDR 
42

 

Zavedení ekologických daní proběhlo ve dvou velkých vlnách. První byla v letech 

1990- 1993. A není nijak překvapující, že tuto první vlnu ekologických daňových 

reforem odstartovali severské země, jako jsou Finsko, Norsko, Švédsko a Dánsko. 

Jednalo se z velké části o zavádění uhlíkových daní – daní z CO2, které bylo 

doprovázeno redukcí daní z příjmu nebo snížením příspěvků na sociální pojištění. 

Ve druhé vlně, v letech 1998- 2001, se k severským státům přidaly další, kteří 

podporovali ekologickou daňovou reformu, tj. Nizozemí, Rakousko, Velká Británie, 

Itálie, Německo a Francie. Zaváděny byly převážně spotřební daně na paliva a elektřinu. 

Kompenzace probíhala ve formě snížení příspěvků na sociální zabezpečení či jiného 

snížení daňové zátěže práce. 

V roce 2003 byla přijata směrnice 2003/96/ES, která měnila rámec Společenství ke 

zdanění energetických výrobků a elektřiny. Tato směrnice byla výsledkem práce EU na 

sjednocení energetického zdanění a stanovení určité minimální spotřební dani z paliv  

a elektřiny, která by byla závazná pro všechny členské státy EU. 

Směrnice udává minimální sazby spotřebních daní na paliva a elektřinu, ty jsou platné 

od 1. ledna 2004. Směrnice dává možnost osvobodit od zdanění ekologicky šetrná 

paliva a ekologicky šetrné způsoby výroby energie.  

Z pohledu EDR má směrnice klíčový význam, protože dává možnost navýšit spotřební 

daně nad minimální danou úroveň na základě priorit jednotlivých členských států  

a upozorňuje na princip výnosové neutrality. Je pouze na členských státech zda se 

rozhodnou nezvyšovat celkové daňové zatížení, pokud jsou přesvědčeni, že realizace 

zásad daňové neutrality by mohla přispět k restrukturalizaci a modernizaci jejich 
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 ZIMMERMANNOVÁ, Ing. Jarmila a Ing. Karel KORBA. Ekologická daňová reforma a příprava 

nových daňových zákonů. Dostupné z: http://www.pro-energy.cz/clanky1/4.pdf. 
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daňových systémů s tím, že by tak povzbudily chování vedoucí k větší ochraně 

životního prostředí a ke zvýšenému využití pracovní síly. 

4 Ekologické daně v ČR 

Podmínkami pro členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice 

povinnost k 1. lednu 2008 zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. 

Tato povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, část čtyřicátá pátá, čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá. Zmiňované části jsou 

založeny ve stejném duchu a obsahují stejný princip zdanění. Definováním těchto 

jednotlivých částí došlo  zcela k převedení směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se 

změnila struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů  

a elektřiny
43

. 

4.1 Etapy zavedení v ČR 
44

 

Dne 3. ledna 2007 vzala vláda na vědomí materiál „Principy a harmonogram ekologické 

daňové reformy“, který zahájil realizaci EDR v České republice.  

Celá EDR byla uvedena do chodu v roce 2008 a je naplánovaná až do roku 2017. 

Rozplánování daňové reformy bylo formulováno do třech fází. První fáze vypukla  

v letech 2008 až 2010 a začala se platit ekologická daň z elektřiny a fosilních paliv 

(černé a hnědé uhlí). V druhé fázi, která v současnosti probíhá, od roku 2010 až do 

2014, dojde k dalšímu zdanění energií, zejména zemního plynu. Současně bude 

provedena revize dosavadních ekologických poplatků a opatření v dopravě. V závěrečné 

fázi, která bude završena v roce 2017, se daně rozšíří na další surovinové zdroje, 

výrobky a služby.
 
 

4.1.1 První etapa 

Na žádost EU musela od začátku roku 2008 začít platit první etapa EDR. Na konceptu, 

jak by měla vypadat, se podílelo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci  

s  Ministerstvem sociálních věcí. 
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Hlavním předmětem zdanění v první etapě EDR jsou pevná paliva, zemní plyn  

a elektřina. Plátcem daně se stane každá firma, právnická nebo fyzická osoba, která 

distribuuje konečným spotřebitelům pevná paliva, zemní plyn nebo elektřinu. 

Od ekologických daní jsou osvobozeny subjekty, které používají předměty EDR na 

specifické účely. Dále jsou osvobozeny předměty daně, které jsou vyrobeny takovými 

technologiemi, které nepoškozují životní prostředí. Minimální sazba daně je určena 

Směrnicí 2003/96/ES. 

4.1.2 Druhá etapa 

Smyslem této etapy jsou opět další změny u daní, které již byly zavedeny v první etapě, 

to znamená u elektřiny, zemního plynu a pevných paliv. Sazby daní se můžou odlišovat, 

aby došlo ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 

Právě ve druhé etapě bude EDR jedním z nástrojů, kterým se dosáhne národní emisní 

strop znečišťujících látek. V rámci této etapy jsou zavedeny pro nízko- příjmové 

domácnosti kompenzační opatření, aby došlo ke snížení negativních vlivů plynoucí  

z EDR na tyto subjekty. V této fázi hovoříme spíše o klimaticko-energetickém balíčku. 

Největších efektů by se prostřednictvím evropské politiky mělo dosáhnout v oblasti 

internalizace externalit a v boji proti změně klimatu. Celkově je nejvíce zaměřena na 

oblast ochrany ovzduší a na stále větší objem emisí přelétavého prachu. 

Jak ministerstvo životního prostředí upozornilo,  tak tato fáze nemá zachovanou 

výnosovou neutralitu a v podstatě se tak nejedná ani o ekologickou daňovou reformu. 

4.1.3 Třetí etapa 

Závěrem třetí etapy by mělo být zhodnocení výsledků účinků a vyhodnocení působení 

prvních dvou etap. Ekologické daně a poplatky jsou vybírány finančními úřady  

a orgány, kvůli zajištění výnosové neutrality. Tyto získané příjmy by měly být použity 

na snížení daňového zatížení práce. Předmětem zdanění budou produkty a služby, 

jejichž výroba nebo spotřeba vede k prokazatelnému negativnímu dopadu na lidské 

zdraví a životní prostředí. U automobilů bude výše daně stanovena v závislosti na 

množství vypuštěného CO2 nebo na spotřebě paliva a stáří vozidla.
 
 

Souhrnně se na projektu podílí nejen ministerstvo životního prostředí, ale  pracuje na 

něm spolu s ministerstvem financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, 

http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Externalit&action=edit&redlink=1
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dopravy, a místního rozvoje. Základní myšlenka zelené daňové reformy spočívá  

v daňové neutralitě neboli částečném přesunu daňového zatížení. Zdanění energií by 

mělo být občanům kompenzováno sníženými odvody na sociální, důchodové či 

zdravotního pojištění. Největší dopady zvýšení energetických daní zaznamenají 

domácnosti, které na topení využívají tuhá paliva, nebo jsou centrálně napojena na 

využívání tepla nebo pro vytápění využívají zemní plyn.
 
 

Naproti tomu domácnostem, které využívají plyn pouze na vaření, elektřinu k topení, je 

předpovězeno snížení energetických výdajů. Obecně můžeme říci, že nejvíce jsou 

postiženy za zavedení nového zdanění nízko-příjmové skupiny domácností- důchodci, 

neúplné rodiny s dětmi. Tato skupina je tvořena podstatnou částí obyvatelstva České 

republiky, která rozhodně navyšování cen neocení.
 
 

4.2 Daň ze zemního plynu a ostatních plynů 
45

 

Za plátce daně rozumíme dodavatele, který na území ČR dodal plyn konečnému 

spotřebiteli, dále provozovatel distribuční či přepravní soustavy, taktéž fyzické nebo 

právnické osoby, které použijí plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, který odpovídá 

vyšší sazbě daně. Taktéž sem spadají fyzické nebo právnické osoby, které použijí plyn 

osvobozený od daně k účelům, na které se osvobození nevztahuje. Nebo tyto osoby 

spotřebují nezdaněný plyn. Plátce daně podává návrh na registraci u celního úřadu, 

který je správcem daně, nejpozději v den kdy je povinnost daň přiznat a zaplatit. 

Předmětem daně, jsou plyny, které jsou v zákoníku definovány pod určitými kódy 

nomenklatury, tj. zemní plyn, etylen, propylen, butylen, butadien, svítiplyn, vodní plyn 

a generátorový plyn. Tyto plyny, ale musí být použity na výrobu tepla, pro pohon 

motorů nebo pro stacionární motory, v souvislosti se stroji používanými na stavbách 

nebo pro vozidla používaná mimo veřejné cesty. 

Základem pro výpočet daně je množství plynu v MWh spalného tepla. Sazby se liší 

podle účelu pro, který jsou použity. Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně 

sazbou daně. 
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31 

 

Tabulka 1: Sazby daně zemního plynu a ostatních plynů (Zdroj: Vlastní zpracování podle zákonu 

č.261/2007 Sb., daň ze zemního plynu a dalších plynů) 

Použití plynu 

Sazba daně  

1.1. 2008- 

31.12.2011 

Sazba daně 

 1.1.2012-  

31.12.2014 

Sazba daně 

1.1.2015- 

31.12.2017 

Sazba daně 

1.1.2018- 

31.12.2019 

Zemní plyn pro 

pohon motorů 
0 Kč/MWh 

34,20 

Kč/MWh 
68,40 Kč/MWh 136,80 Kč/MWh 

Ostatní plyny pro 

pohon motorů 
264,80 Kč/MWh 

264,80 

Kč/MWh 
264,80 Kč/MWh 264,80 Kč/MWh 

Plyn pro výrobu 

tepla 
30,60 Kč/MWh 

30,60 

Kč/MWh 
30,60 Kč/MWh 30,60 Kč/MWh 

 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, jak se v průběhu EDR zvedají a mají v plánu zvedat sazby 

daně zemního plynu pro pohon motorů. V roce 2020 by měly být srovnány se sazbou 

pro ostatní plyny na hodnotu 264,80 Kč/MWh. 

Plyn osvobozený od daně, je plyn použitý především pro výrobu tepla v domácnostech 

a domovních kotelnách, dále k výrobě elektřiny, pro kombinovanou výrobu 

v generátorech, jako pohonná hmota pro plavby po vodách, v metalurgických 

procesech, k mineralogickým postupům a k dalším postupům, při kterých vzniká 

technologické teplo. 

4.3 Daň z pevných paliv 
46

 

Plátcem daně je dodavatel, který dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli. Plátcem 

se stávají také osoby, jak fyzické tak právnické, které použili pevná paliva osvobozená 

od daně k jiným účelům, než se osvobození vztahovalo, a které spotřebovali 

nezdanitelné pevné palivo. 

Předmětem daně jsou pevná paliva, jako je černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná 

paliva, která jsou vyrobena z černého uhlí. Taktéž hnědá uhlí a produkty, které jsou 

z něj vyrobeny, dále koksy a polokoksy vyrobené z černého, hnědého uhlí a rašelin. 

Základ daně určujeme množstvím pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla 

v původním vzorku. Současná sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním 
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vzorku. Vzorek nesmí být starší více jak 1 rok a prokazují se v akreditovaných 

laboratořích. Pokud množství ve vzorku nelze prokázat, je stanovena hodnota 33 GJ na 

tunu pevných paliv. 

Od daně jsou osvobozena pevná paliva, která jsou použita pro výrobu elektřiny 

v domácnostech a domovních kotelnách, dále k výrobě elektřiny, pro kombinovanou 

výrobu v generátorech, jako pohonná hmota pro plavby po vodách, v metalurgických 

procesech, k mineralogickým postupům a k dalším postupům, při kterých vzniká 

technologické teplo, k výrobě koksu a k dalším účelům definovaným v zákoně. 

4.4 Daň z elektřiny 
47

 

Plátcem daně, je stejně jako v případě daně ze zemního plynu a z pevných paliv, 

dodavatel, který dodává elektřinu konečnému spotřebiteli a provozovatel distribuční 

soustavy. Jsou to taktéž opět fyzické nebo právnické osoby, které používají elektřinu 

osvobozenou od daně pro jiné účely, a kteří spotřebovávají nezdaněnou elektřinu. 

Předmětem daně je pouze elektrická energie. 

Pro základ daně se udává množství elektřiny v MWh. Sazba daně za elektrickou 

energii činí 28,30 Kč/Mwh. 

Elektřina osvobozená od daně musí být ekologicky šetrná, tedy musí pocházet ze 

sluneční energie, větrné energie, geotermální energie. Je vyrobena ve vodních 

elektrárnách, z biomasy, emisí metanu z uzavřených dolů nebo z palivových článků. 

Dále je to elektřina vyrobená ze zdaněných výrobků nebo elektřina vyrobená 

v dopravních prostředcích, pokud je tam i spotřebovaná. Elektřina, která je určena 

k použití nebo již použita v technologických procesech je osvobozena také. Stejně tak 

ta, která je určena ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě
48

. 

4.5  Správa ekologický daní 

Správa daně je vykonávána celními orgány, které vydávají dva typy povolení: 

1. Povolení k nabytí osvobozených energetických produktů 

2. Povolení k nabytí energetických produktů bez daně 
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Obě tyto povolení se získávají po přezkoumání podaného návrhu na jeho vydání. 

Fyzickým nebo právnickým osobám, které nejsou držitelé ani jednoho s těchto dvou 

povolení, nesmí být tyto energetické produkty dodány
49

. 

Tabulka 2: Počty plátců ekologických daní v průběhu let (Zdroj: Celní správa České republiky
50

) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň- zemní plyn 0 434 472 508 548 

Daň- pevná paliva 0 104 142 189 217 

Daň- z elektřiny 0 452 496 535 561 

4.6 Zhodnocení ekologický daní v ČR 

Z následující tabulky můžeme vyčíst, jak se v průběhu let od zavedení EDR navyšovaly 

výnosy. Rozdíl mezi roky 2007 a 2008 je způsoben samotným zavedením EDR, od roku 

2008 je patrný nárůst. Po tomto roce se hodnota výnosů ustaluje na stejné částce. Výše 

výnosů se také odvíjí od počtu plátců, zobrazeno v tabulce 2, kteří mají stále vzestupnou 

tendenci, na samotné celkové výši výnosů to nemá už takový vliv. 

Tabulka 3: Výnosy ekologických daní ( v mld. Kč) (Zdroj: Celní správa České republiky
51

) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň- zemní plyn 0,0 1,0 1,3 1,3 1,3 

Daň- pevná paliva 0,0 0,4 0,5 0,5 0,5 

Daň- elektřina 0,0 1,0 1,4 1,4 1,4 

CELKEM 0,0 2,4 3,2 3,2 3,2 

 

V tabulce 4 je uvedena výše inkasa v jednotlivých letech od zavedení EDR, které jsou 

v celé své výši příjmem do státního rozpočtu. Subjekty jsou povinny přiznat a zaplatit 

daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc, ve kterém 

povinnost vznikla. V následující tabulce 5 jsou uvedeny měsíční inkasa v roce 2012. 
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 MINISTERSTVO FINANCÍ. Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky: 2011. [online]. 

Dostupné z: http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky2011.pdf. 

http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202011.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202011.pdf


34 

 

Tabulka 4: Inkaso ekologických daní v jednotlivých měsících zdaňovacího období 02/12 - 01/13 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle statistik celní správy
52

) 

    únor březen duben květen červen červenec CELKEM 

Zemní plyn 160,4 158,4 132,8 110,3 83,5 72,3   

Pevná paliva 27 49,8 25,8 41,4 52,1 29,9   

Elektřina 

 

117,3 112,2 113,4 109,2 116,2 110,3   

  

 

srpen září říjen listopad prosinec leden   

Zemní plyn 69,6 61,8 68,4 97,6 111,3 134,3 1260,7 

Pevná paliva 22,2 37,3 40,1 47,8 40,4 32,7 436,5 

Elektřina   111,7 108,7 107,1 116,6 117,4 102,2 1342,3 

 

 

Obrázek 1: Vývoj inkasa ekologických daní v jednotlivých měsících zdaňovacího období 02/12 - 

01/13 (Zdroj: Vlastní zpracování podle statistik celní správy) 

Inkaso za zdaňovací období 02/12 – 01/13, je uvedeno předpisem/výměrou daně  

z pevných paliv, elektřiny vztahující se k příslušnému zdaňovacímu období, tedy 
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 CS: Celní správa [online]. Dostupné z: 

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/statistiky/Stranky/ekodane.aspx. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

In
ka

so
 v

 m
il.

 K
č 

Inkaso ekologických daní v jednotlivých 
měsících zdaňovacího období 02/12 - 01/13 

Zemní plyn 

Pevná paliva 

Elektřina 



35 

 

období, kdy vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (v souvislosti s jejím dodáním 

konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky).
53

 

Výše inkasa ze zemního plynu a některých dalších plynů má výrazně větší výkyvy, 

protože je nejvíce ovlivněna sezónními předpoklady. Vyšší inkaso v zimních měsících 

lze vysvětlit jediným způsobem a to tím, že je potřeba větší spotřeby pro výrobu tepla, 

na rozdíl od letních měsíců, které jsou klimaticky příznivější. 

Výše inkasa z pevných paliv, se pohybují na nižší úrovni než ze zemního plynu, jelikož 

už nemá takové uplatnění v domácnostech jako v minulosti. 

Inkaso z elektřiny se pohybuje v průběhu zdaňovacího období přibližně stále ve stejné 

výši, i když by se dalo očekávat, že v zimních měsících bude dosahovat vyšších hodnot.  
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Praktická východiska práce 

Praktická část bakalářské práce se nejprve zaměřuje na komparaci jednotlivých 

zavedených daní v ČR s dalšími členskými státy EU. Pro porovnání budou sloužit 

tabulky k jednotlivým daním, ze kterých budou vyvozeny závěry.  

Další část bude soustředěna na hodnocení výsledků souvisejícími s problematikou 

ekologické reformy pro nějaký konkrétní podnik, v tomto případě se bude jednat o 

společnost E.ON a.s. Charakteristika podniku, organizační struktura, hlavní konkurenti, 

to vše bude zmíněno v této kapitole. 
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5 Komparace ekologických daní ČR s členskými státy EU 

Většina vyspělejších zemí EU, a to především severní státy, byly těmi, které 

odstartovali celou tuto myšlenku ekologických reforem. Česká republika v tomto ohledu 

zaostávala a nebýt toho, že podmínkou vstupu do EU bylo i zavedení ekologických 

daní, byla by ochrana životního prostředí odsunuta do nedohledna. Vláda by se více 

soustředila na jiné reformy- důchodové, sociální a daňové, na které se musela takto 

zaměřit později. Proto posuzování a zobecňování výsledků z následujících tabulek, 

může být zavádějící, tím že každý stát přistupuje jinak k ekologickým daním a má je 

zavedeny delší dobu. Pro důkladné zhodnocení by bylo zapotřebí prostudování zákonů 

jednotlivých členských států. Konečná cena komodit (zemního plynu, elektřiny, 

pevných paliv) není určena pouze výší sazby ekologické daně, ale svůj podíl na ní má i 

výše DPH v jednotlivých státech.  

5.1 Obchodní a neobchodní využití komodit 
54

 

Při zdanění hraje významnou roli i to, zda je komodita spotřebována pro obchodní nebo 

neobchodní účely. Obchodní spotřeba je ve vztahu k sazbě daně zvýhodněna. Na rozdíl 

od spotřeby neobchodní se totiž zdanění takto spotřebované komodity může projevit v 

ceně výrobků nebo služeb pro finálního spotřebitele. 

Obchodním použitím se rozumí použití (spotřeba) podnikatelským subjektem, který 

provede nezávisle a v jakémkoliv místě dodání zboží nebo služby, nehledě na účel nebo 

výsledek těchto hospodářských činností. Hospodářské činnosti zahrnují všechny 

činnosti producentů, obchodníků a poskytovatelů služeb, včetně těžebních a 

zemědělských činností a činností vykonávaných v rámci svobodných povolání. Avšak 

činnost správních orgánů a dalších veřejnoprávních subjektů při výkonu jejich 

veřejnoprávní funkce se nepovažuje za hospodářskou činnost. 

5.2 Zdanění elektřiny v členských státech EU 

Elektřina jako jediná z ekologických daní podléhá zdanění až v okamžiku, kdy je 

dodána distributorem spotřebiteli. Ostatní výrobky jsou zdaněni v momentě jejich 

výroby nebo ve chvíli dovozu na území Společenství. To v případě elektřiny není 
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možné, protože okamžik výroby splývá s distribucí a spotřebou v jeden den. Nevýhodou 

je, že se nedá skladovat
55

. 

Z následující tabulky se dá říci, že v Lucembursku, Irsku a Řecku podléhá elektřina 

snížené sazbě DPH, samotná daň z elektřiny se, ale neodlišuje od ostatních států a patří 

mezi průměrně vysoké. Vyššího zdanění je možné si všimnout u severních států, které 

mají nejvíce ekologicky orientovanou politiku. A jsou největším průkopníky zavedení 

ekologických reforem. K severním státům (Finsko, Švédsko, Norsko) se také ve velké 

míře přidává Dánsko, Nizozemí, Německo a Itálie. Nizozemí má nejvyšší sazbu daně, 

která se odvíjí v samotné nákupní ceně elektřiny a ta je vysoká. Výhoda je ale v tom, že 

komerčním subjektů a domácnostem je vrácena ve slevách na jiných daních.
56

 Kypr a 

Velká Británie se zavedení daně na elektřinu vyhýbá a je prozatím zdaňována pouze 

sazbou DPH. Celkově lze říci, že nižší sazby zdanění uplatňují spíše státy, které 

vstoupily do EU mezi posledními. Jmenovitě to jsou Česká republika, Bulharsko, 

Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Malta, Maďarsko. 
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Tabulka 5: Sazby daně z elektřiny a pevných paliv v zemích EU (k 1.1.2013) (Zdroj: Vlastní 

zpracování podle Excise Duty Tables
57

) 

  

  

ELEKTŘINA   PEVNÁ PALIVA 

Obchodní 

užití 

Neobchodní 

užití 

DPH 

(%) 

Obchodní užití Neobchodní 

užití 

DPH 

(%) 

Minimální  

sazba daně 

0,5 

EUR/MWh 

1,0 

EUR/MWh 

0,15 EUR/GJ 0,3 

EUR/MWh 

Belgie 0 1,91 21 0,4 0,4 12 

Bulharsko 1 1 20 0,31 0,31 20 

Česká republika 1,13 1,13 21 0,34 0,34 21 

Dánsko 93,76 109,99 25 10,21 10,21 25 

Německo 15,37 20,5 19 0,3 0,3 19 

Estonsko 4,47 4,47 20 0,3 0,3 20 

Řecko 2,5 2,2 13 0,3 0,3 23 

Španělsko 0,5 1 21 0,15 0,15 21 

Francie 0,5 1,5 19,6 0,33 0 19,6 

Irsko 0,5 1 13,5 0,15 0,3 13,5 

Itálie 12,5 4,7 21 0,16 0,32 21 

Kypr 0 0 18 0,31 0,31 18 

Lotyšsko 1,02 1,02 21 0,3 0,3 21 

Litva  0,52 1,01 21 0,15 0,3 21 

Lucembursko 0,5 1 6 0 0 12 

Maďarsko 1,03 1,03 27 0,31 0,31 27 

Malta 1,5 1,5 18 0,3 0,3 18 

Nizozemí 116,5 116,5 21 0,52 0,52 21 

Rakousko 15 15 20 1,7 1,7 20 

Polsko 4,87 4,87 23 0,31 0,31 23 

Portugalsko 1 1 23 0,16 - 23 

Rumunsko 0,5 1 24 0,15 0,3 24 

Slovinsko 3,05 3,05 20 1,32 1,32 20 

Slovensko 1,32 - 20 0,31 - 20 

Finsko 7,03 17,03 24 5,2 5,2 24 

Švédsko 0,59 34,58 25 4,13 13,76 25 

Velká Británie 0 0 20 0 0 20 

  

                                                 
57

 EUROPEAN COMMISSION. Excise Duty Tables. Dostupné z: 

http://ec.europa.eui_energy_products_en.pdf. 



40 

 

5.3 Zdanění pevných paliv v členských státech EU 

I přesto, že pevná paliva nejvíce ovlivňují životní prostředí, v tom špatném slova 

smyslu, většinou nejsou předmětem zdanění. Je to proto, že většina činností spojená 

s výrobou nebo na výrobu elektřiny je osvobozena. Sazby daní z pevných paliv 

zobrazují na rozdíl od ostatních komodit nejmenší výkyvy. Opět nejvyšší sazby aplikují 

severské státy. U většiny členských zemí se výše sazby pohybuje těsně nad 

minimálními sazbami stanovenými směrnicí EU. Rozdílné sazby obchodního a 

neobchodního užití rozlišují pouze Irsko, Itálie, Litva, Rumunsko, Švédsko. Dánsko 

jako jediné ze všech členských států vykazuje vyšší sazbu, je to způsobeno také tím, že 

v této sazbě je zahrnuta i daň z CO2. 

5.4 Zdanění zemního plynu a ostatních plynů v členských státech EU  

V další tabulce 6 je zemní plyn rozdělen podle jeho využití. Státy podle toho uplatňují 

rozdílné sazby zdanění. Mezi státy, které obecně prosazují nižší sazbu daně, patří kromě 

České republiky také Bulharsko, Itálie, Španělsko. Vyšší sazby jsou patrné opět v 

severských státech. Lze pozorovat, že Velká Británie a Litva, jako jediní mají zdaněn 

zemní plyn, který je použit pouze jako palivo a další využití podléhá pouze sazbě DPH. 

Polsko jako jediné zatím neuplatňuje speciální zdanění zemního plynu podle jeho 

využití a je na něj uvalena jen sazba DPH. Od roku 2015 je v plánu zavedení nové daně 

z těžby zemního plynu, hlavní příčinnou je to, že na jejich území jsou hojná naleziště 

břidlicového plynu. Jeho těžba by mohla začít na přelomu roku 2014 a 2015. Polsko se 

tak zbaví závislosti na dovozu plynu z Ruska. 
58

 Nejvyšší daň ze zemního opět uplatňuje 

Dánsko, je to zaviněno celkovou daňovou politikou státu a také tím, že je zde zahrnuta 

daň z CO2 . Stejným způsobem to mají zavedené členské státy Slovinsko a Finsko. 
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Tabulka 6: Sazby daně ze zemního plynu v členských státech EU (k 1.1. 2013) (Zdroj: Vlastní 

zpracování podle Excise Duty Tables
59

) 

  ZEMNÍ PLYN 

  Použití jako palivo Užití v průmyslu Použití pro vytápění 

DPH (%) 
      Obchodní užití Neobchodní užití 

Minimální  
2,6 EUR/GJ 0,3 EUR/GJ 0,15 EUR/GJ 0,3 EUR/GJ 

sazba daně 

Belgie 0 0 0 0,27 21 

Bulharsko 0,43 0,43 0,05 0,05 20 

Česká republika 0,38 0,34 0,34 0,34 21 

Dánsko 10,98 10,98 9,37 9,37 25 

Německo 3,86 3,86 1,14 1,53 19 

Estonsko - - 0,7 0,7 20 

Řecko 0 1,5 1,5 1,5 13 

Španělsko 1,15 1,15 0 0 21 

Francie 0 0,33 0,33 0 19,6 

Irsko        - 1,14 1,14 1,14 23 

Itálie 0,09 0,32 0,34 1,19 21 

Kypr 2,6 2,6 2,6 2,6 18 

Lotyšsko 2,7 0,46 0,46 0,46 21 

Litva  6,55 0 0 0 21 

Lucembursko 0 0 0,15 0,3 6 

Maďarsko 0 0,31 0,31 0,3 27 

Malta 0 2,6 0,84 0,84 18 

Nizozemí 5,29 5,29 5,29 5,29 21 

Rakousko 1,66 1,66 1,66 1,66 20 

Polsko 0 0 0 0 23 

Portugalsko 2,84 0,3 0,3 0,3 23 

Rumunsko 2,6 2,6 0,17 0,32 24 

Slovinsko 1,23 1,23 1,23 1,23 20 

Slovensko 2,6 2,6 0,37 0,37 20 

Finsko 2,91 2,91 2,91 2,91 21 

Švédsko 5,74 2,85 2,85 9,5 25 

Velká Británie 6,59 0 0 0 20 
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6 Koncern E.ON
60

 

Společnost E.ON se pohybuje na celosvětovém trhu, jako jeden z předních dodavatelů 

elektřiny, tepla a plynu od roku 2000. Podnik působí, jak na evropském trhu, tak 

v Rusku a Severní Americe. Hlavní sídlo koncernu nalezneme v německém 

Düsseldorfu. Koncern se rozděluje do dvou skupin- do globálních jednotek (podle 

funkce) a do regionálních jednotek (podle země, kde působí). Regionálních jednotek je 

celkem 12, a jsou to státy:  Německo, Nizozemí, Velká Británie, Maďarsko, Švédsko, 

Česká republika, Itálie, Rumunsko, Španělsko, Slovensko, Francie, Bulharsko. Tyto 

jednotky řídí maloobchodní transakce, regionální energetické sítě a výrobně- distribuční 

aktivity v Evropě. Globálních jednotek je pouze 5 a dohromady řídí výrobní portfolio, 

obchodování s energiemi, projekty investiční výstavby a inovačních technologií  

a podnikání v oblasti zemního plynu v globálním měřítku. 

V práci se zaměříme pouze na skupinu E.ON, která působí na území České republiky. 

6.1 Struktura společnosti 

Samotná struktura celého koncernu je složitější z toho důvodu, že má další dceřiné 

společnosti, které mají zase svoje dceřiné společnosti. Jsou mezi sebou provázány 

smlouvami a dohodami. Pro přehlednější vysvětlení poslouží obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Majetková struktura společnosti E.ON (Zdroj: Struktura akcionářů dostupná z 
61

) 
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E.ON Česká republika, s.r.o. 

E.ON Česká republika, s.r.o. má vedoucí postavení, kdy koordinuje a řídí aktivity celé 

skupiny. Její oblastí se realizovat strategická rozhodnutí a poskytování servisních 

služeb.  

E.ON Energie, a.s.  

E.ON Energie, a.s. přebírá zodpovědnost v oblasti obchodování s elektrickou energií  

a plynem pouze na českém trhu. Snaží se koordinovat a řídit skupiny v této oblasti. 

Jejím úkolem je nákup služeb související s energií a plynem, dále právní oblast ohledně 

koupí energií z regenerativních (energie, která je vyráběna z trvalých zdrojů, jako 

větrná, sluneční, vodní, atd.) a decentrálních zdrojů (rozumí se tím energie vyrobená ve 

výrobně, která není připojena do přenosové soustavy, ale do distribuční). Mezi její další 

činnost patří příprava kontraktů se zákazníky a management produktů. V následující 

tabulce je zobrazen vývoj množství elektřiny a plynu, které společnost pořídila  

a v jakém množství se jí povedlo uplatnit na trhu. 

Tabulka 7: Sledování vývoje služeb- poskytl E.ON Energie a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

výročních zpráv společnosti E.ON dostupných z 
62

) 

(GWh) 2007 2008 2009 2010 2011 

Pořízeno elektřiny 
13153 14190 13600 15400 13400 

Prodáno elektřiny 
11474 11690 13650 15410 13940 

Pořízeno plynu 
3950 3780 4080 5100 5100 

Prodáno plynu 
3915 3710 4040 4920 5120 

 

E.ON Distribuce, a.s. 

E.ON Distribuce, a.s. se stala součástí skupiny E.ON poměrně nedávno a to od roku 

2008, kdy byly sjednoceny dvě jiné společnosti E.ONu v jednu hlavnější. Jedna měla na 

starosti distribuční oblast elektřiny a druhá oblast plynu, dnes obě spadají pod tuto jednu 
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společnost. Jedna z její základní činnosti je, že působí jako kontaktní subjekt ve vztahu 

k Energetickému regulačnímu úřadu. ERÚ není jediná instituce, se kterou spolupracuje, 

ale je v v úzkém kontaktu také s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.  Je 

zodpovědná za podávání zpráv o regulaci, dlouhodobém plánování rozvoje 

distribučního majetku a plánování objemů údržby sítě elektřiny a plynu. Taktéž 

zajišťuje veškeré dohody o připojení nových zdrojů k síti, jak z pohledu metodologie, 

tak právního řešení. Uvedená tabulka uvádí, jak si vedla společnost v průběhu let. Je 

vidět, že mezi roky 2007 a 2008 není propad v zisku, naopak je zřejmý postupný nárůst. 

Tabulka 8: Vývoj v jednotlivých letech E.ON Distribuce a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

výročních zpráv společnosti E.ON dostupných z 
63

) 

(mil. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkové výnosy 12940 16877 18019 20489  

Celkové náklady 10000 12651 13262 17927,3  

Výnosy z distribuce 11798    29707 

HV před zdaněním 2569 4483 5122 2562,5 3568 

(GWh)      

Přeneseno el. energie 14295 13307 12280 12814 12186 

Přeneseno zemního plynu  3936 3617 3709 3451 

 

E.ON Trend, s.r.o. 

V rámci celé skupiny působící v České republice přebírá společnost E.ON Trend 

zodpovědnost za oblast výroby elektřiny. Spadá pod to výroba energie ve vlastních 

výrobních jednotkách, snaha o rozvoj výrobních aktivit, jak v oblasti obnovitelných 

zdrojů, tak i v klasických energetických službách.  

E.ON Servisní, s.r.o. 

Oblastí, která spadá pod společnost E.ON Servisní, s.r.o. je provozování a údržba 

distribučních sítí, elektroměrová a plynoměrová služba, veřejné osvětlení, provádění 
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údržby, opravy a provoz sítí vysokého napětí a nízkého napjetí, opravy a provoz na 

sítích plynu. 

Energetický regulační úřad 

Energetický regulační úřad (ERÚ) slouží jako správní úřad pro výkon regulace 

v energetickém průmyslu. Byl zřízen ke dni 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon). Jeho smysl spočívá v regulacích cen, snaží se 

chránit zájmy zákazníků a spotřebitelů. Aby nedocházelo k nekalostem na trzích 

v energetických odvětvích, vykonává nad nimi dohled. ER Ú působí jako podpora  

v soutěžích v energetických odvětvích a šetří jejich soutěžní podmínky
64

.  

6.2 Vztah k ochraně  životního prostředí 

Společnost se snaží v co největší míře minimalizovat negativní dopady v souvislosti 

s činností společnosti, zvláště v zacházení s ropnými a nebezpečnými látkami. Cílem je 

postupně likvidovat staré ekologické zátěže v objektech společnosti a modernizovat 

technologie. Nevítaným dopadem na faunu, především na život ptactva ve volné 

přírodě, je existence vedení vysokého napjetí. Proto při stavbách nových a případně 

oprav starých distribučních soustav, se nově užívá nosník, který zabraňuje usednutí 

ptactva na vedení. Je to oboustranně výhodné, jednak že dojde k zabránění jejich smrti  

a nedochází tak ani k poškození vedení. Existence sloupů elektrického vedení většinou 

narušuje okolní prostředí, tomu však nejde příliš zabránit, jediné co lze je eliminovat 

hrozby úniku používaných olejů a dalších náplní do půd a vod
65

. 

S ochranou životního prostředí blízce souvisí Norma ISO 14001, kterou se společnost 

v současnosti snaží implementovat v celé skupině. Účelem normy je podpořit ochranu 

životního prostředí a prevenci znečišťování. Norma je postavena na tom, že si vedení 

firmy stanoví své cíle a plány v oblasti emisí ze své produkce (i kdyby to mělo být 

pouze splnění zákonných limitů). Tyto cíle jsou pak realizovány pomocí různých 

nastavených procesů. Účinnost těchto procesů je průběžně měřena a monitorována, aby 

popřípadě společnost mohla zareagovat a přijmout kroky na změnu. Norma se zabývá 

                                                 
64

 ERÚ: Energetický regulační úřad [online]. Dostupné z: http://www.eru.cz/. 
65

 E.ON. [online]. Dostupné z: www.eon.cz. 



46 

 

principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy 

komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za 

účelem získání zpětné vazby. Považujeme ji tedy za kvalitní nástroj, díky kterému je 

dosahováno zákonných limitů a snižování rizika neočekávaných událostí
66

. 

 Spolu s normou ISO 14001 souvisí další dvě normy, které tak vytváří integrovaný 

systém řízení, jelikož mají mnoho společných rysů je tu možnost je propojit dohromady 

a zajistit tak zjednodušení a časovou úsporu celého řízení. První je norma ISO 9001, 

která je zaměřena na řízení kvality v podniku a druhou normou je OHSAS 18001, která 

je souhrnem pravidel pro zaručení trvalé bezpečnosti a zdraví při práci
67

. 

E.ON Energy Globe Award je nejvýznamnější celosvětové ocenění v oblasti ochrany 

životního prostředí. Společnost E.ON je iniciátorem soutěže na území ČR, a proto 

soutěž nese název E.ON Energy Globe Award ČR a je považována za „ekologické 

Oscary“. Soutěž má ocenit projekty, které šetrně a ekologicky využívají naše společné 

zdroje. Je celkem 7 kategorií ve, kterých se rozhoduje, který projekt je nejlepší, jsou to: 

Vzduch, Voda, Oheň, Země, Obec, Mládež a Kutil. Vítězové obdrží bronzovou sošku  

a certifikát. Celkový vítěz navíc obdrží finanční obnos na rozvoj svého projektu, se 

kterým postupuje do mezinárodního finále. Soutěž vznikla především, aby se do 

povědomí lidí dostala problematika hospodárného využití energií a ochrany klimatu  

a naznačuje možná řešení do budoucna
68

. 
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6.3 Konkurence na trhu 

Mezi dva největší konkurenty skupiny E.ON jednoznačně patří skupina ČEZ a RWE, 

které působí také na území České republiky. 

Koncern RWE  

Společnost RWE se řadí na evropském trhu k jedné z největších společností, která 

obchoduje se zemním plynem, elektřinou, ropou a uhlím. Na českém trhu se v současné 

podobě pohybuje od roku 2007. V ČR je RWE tvořena čtyřmi regionálními 

distribučními společnosti, jsou to: RWE Energie, Východočeská plynárenská, 

Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská. Existují i další společnosti 

spadající pod řízení RWE, které mají za úkol pomáhat s obchodováním, 

modernizováním, zřizováním atd.
69

. 

Skupina ČEZ 

Skupina ČEZ vznikla v roce 2003, když došlo ke spojení společnosti ČEZ 

s distribučními jednotkami (Severočeská energetika, Severomoravská energetika, 

Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika). 

Společnost ČEZ se snaží expandovat i do zahraničí a působit v celé Evropě, prozatím 

však má svoje přední místo na trhu s elektřinou v oblasti středoevropského regionu. 

Svoji pozici si postupně dobývá ve státech východní části Evropy, nově  

např. – Rumunsko, Bulharsko, Polsko
70

. 
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Analýza minulé a současné situace 

Ceny zemního plynu, elektřiny a paliv se v minulosti měnili v závislosti na situaci. 

V této části bakalářské práce bude rozebráno, jak se v letech měnily ceny pro 

spotřebitele (domácnosti). Na konkrétních příkladech bude ukázán vývoj cen  

u jednotlivých předmětů podléhající ekologickým daním. Hlavní zaměření bude na 

porovnání roků, kdy vzešla v platnost EDR, 2007 a 2008, přesto ve stručnosti bude 

shrnuta i současná situace.  
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7 Situace ve vztahu ke spotřebiteli 

Výše zmíněné společnosti určují situaci na českém trhu. Jejich boj o zákazníka je 

postaven především na cenové konkurenci a bonusových výhodách. Přestože každá 

z nich má již vybudované postavení na českém trhu, musí i nadále být v kontaktu se 

zákazníky a reagovat na nově vzniklé situace, aby si je udržely. Pro práci je stěžejní 

vztah společnosti E.ON k jednotlivým domácnostem. 

7.1 Vývoj cen zemního plynu 

Celková platba za zemní plyn se skládá ze dvou částí: první část je platba za dodávku 

zemního plynu a druhá je platba za distribuci zemního plynu. Platba za dodávku  

je určena spotřebou v odběrném místě, cenu si stanovuje dodavatel sám.  

Zatímco platba za distribuci do odběrného místa je stanovena ERÚ
71

. 

ERÚ reguloval do 1.4.2007 cenu za energii zemního plynu, od té doby reguluje pouze 

cenu za distribuci pro domácnosti. K celkové ceně za plyn je nutné přičíst ještě stálou 

měsíční platbu, která není závislá na množství odebraného plynu, ale je určena tím, do 

kterého odběrného pásma domácnost spadá a každý dodavatel si ji určuje sám. Cena 

zemního plynu je stanovena za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní 

účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační 

přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu se používá vztah 1 m
3
 = 0,01055 

MWh
72

.  

V případě, že by se chtěla určit roční spotřeba v domácnosti, mohl by vyjít zavádějící 

výsledek, hlavně proto že výše spotřeby se liší v bytě a v rodinném domě. Proto pro 

porovnání cen jsou vybrány dva modelové příklady domácnosti. První obývá rodinný 

dům s průměrnou roční spotřebou 29 MWh a využívá plyn na vaření, ohřev vody  

a vytápění. Druhá varianta je domácnost v bytě a využívá plyn pouze na vaření a ohřev 

vody, její průměrná spotřeba je 9 MWh za rok. 

Maximální ceny za distribuovaný plyn domácnostem v bytových jednotkách, které 

spadají do ročního odběru v pásmu 1,89- 9,45, jsou v níže uvedené tabulce. Jsou 

vyjmenovány hlavní plynárenské objekty, a jak se u nich měnila v průběhu let cena. 
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V roce 2011 se změnila hranice jednotlivých pásem, z rozmezí 1,89- 9,45 se snížila na 

1,89- 7,56 MWh. Modelový byt, tak spadá do vyššího pásma. Jednotlivé hodnoty  

v tabulce pro individuální roky jsou vypočteny zprůměrováním čísel toho daného roku  

(pouze v případě, že došlo k jejich změně, jinak použita normální hodnota). 

V jednotlivých letech plynárny začaly spadat pod větší koncerny, než jsou oni a tvořit 

tak plynárenské skupiny. Například v roce 2007 se Jihočeská plynárenská stala součástí 

společnosti E.ON, v roce 2009 došlo ke spojení Severočeské, Středočeské  

a Západočeské plynárny ve skupinu RWE Energie a.s. a v roce 2013 Severomoravská  

i Východočeská plynárenská změnili majitele a stali se tak součástí RWE plyn standart. 

Tabulka 9:Průměrná maximální cena za odebraný plyn pro- domácnosti v bytě v Kč/MWh (Zdroj: 

Vlastní zpracování na základě údajů TZB-INFO
 73

) 

  
1.7. 

2007 

1.4. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.1. 

2013 

3.5. 

2013 

JČ 

plynárenská 978,36 965,33 1267,94 1308,99 1253,31 1200,43 1241,39 1279,50 

JM 

plynárenská 925,03 942,94 1172,67 1210,23 1156,17 1335,63 1521,17 1536,95 1393,93 

SČ 

plynárenská 983,75 1014,02 1220,12 

1300,64 1236,84 1373,40 1553,45 1575,14 1432,12 
Středočeská 

plynárenská 944,01 960,31 1211,52 

ZČ 

plynárenská 934,21 944,44 1195,71 

Pražská 

plynárenská 925,01 967,96 1197,08 1229,96 1094,97 1140,57 1269,85 1297,88 

SM 

plynárenská 950,13 963,66 1213,79 1266,72 1201,88 1372,71 1557,26 1584,04 1441,01 

VČ 

plynárenská 883,39 906,66 1119 1210,41 1160,11 1369,62 1561,51 1587,80 1444,78 

 

Při porovnání předchozí a následující tabulky si lze všimnout, že v bytových jednotkách 

spotřebitelé zaplatí více, než v rodinném domě, důvodem je, že při větším množství 

odběru cena automaticky klesá dolů. Pro práci je stěžejní rozdíl mezi roky 2007 a 2008, 

kdy došlo k zavedení EDR. Při zprůměrování všech hodnot z roků 2008 a 2007 se dojde 

k výsledku, o kolik průměrně u všech energetických společností narostla cena. Výsledek 

získáme, když se od sebe odečtou zprůměrované hodnoty 1199,73- 958,165= 241,565 
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Kč/MWh. Průměrná rodina žijící v bytě se spotřebou 9 MWh si tak musela připlatit 

přibližně o 2174 Kč za rok. Stejným způsobem se dojde k výsledku pro domácnost žijící 

v rodinném domě, když ze zprůměrovaných hodnot 1133- 886,51 vyjde, že se zdraží  

o 246,49 Kč/MWh. Celková platba za odběr zemního plynu tak naroste o 7148 Kč za 

rok. 

Tabulka 10: Průměrná maximální cena za odebraný plyn- domácnosti v rodinném domě v 

Kč/MWh (Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů TZB-INFO
74

) 

 

7.2 Vývoj cen elektřiny 

Celková platba za elektřinu je tvořena třemi částmi: platbou za dodávku elektřiny, 

platbou za distribuci elektřiny a platbou za související služby. Platba za dodávku 

elektřiny je určena spotřebou v odběrném místě a cenu si stanovuje dodavatel sám. 

Platba za distribuci elektřiny je platba za distribuci od výrobce do odběrného místa  

a cena je vyměřena ERÚ v cenových rozhodnutích. Platba za související služby 

zahrnuje v sobě platbu za systémové služby, za činnost operátora trhu s elektřinou a na 

podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ i tato cena je stanovena ERÚ
75

. 

Jelikož elektřina pro domácnosti není osvobozena od daně, musí se započítat do 

konečné ceny. Cena elektřiny je stanovena jednotlivými kategoriemi sazeb, kategorie 
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1.7. 1.4. 

2008 2009 2010 2011 2012 

1.1. 3.5. 

2007 2007 2013 2013 

JČ 

plynárenská 960,45 897,53 1172,72 1181,36 1110,45 1168,31 1194,76 1232,39 

JM 

plynárenská 867,29 872,1 1318,59 1119,05 1072,58 1320,87 1505,81 1521,31 1378,29 

SČ 

plynárenská 921,17 925,62 1125,14 

1152,62 1112,71 1357,91 1533,46 1553,77 1410,75 
Středočeská 

plynárenská 875,43 875,98 1092,01 

ZČ 

plynárenská 871,47 879,11 1094,97 

Pražská 

plynárenská 862,36 889,16 1098,94 1117,41 994,35 1127,17 1255,06 1283,11 

SM 

plynárenská 897,58 903,03 1108 1157,28 1116,27 1351,41 1530,05 1556,65 1413,63 

VČ 

plynárenská 850,95 851,5 1053,74 1127,18 1085,47 1355,23 1542,98 1569,21 1426,19 



52 

 

sazeb stanovuje i podmínky pro dodávku elektrické energie. 

V nabídkách bývají tzv. dvou-tarifní sazby (u nich je možné využívat výhodnějších cen 

v době, kdy je celkově nižší spotřeba elektřiny - tzv. nízkého tarifu) nebo jedno-tarifní 

sazby, kde tato výhoda není. Pro získání dvou-tarifní sazby jsou určeny podmínky, tím 

že domácnost má řádnou instalaci určitých typů elektrických spotřebičů a zařadí se tak 

do určité kategorie. Cena elektřiny se udává v Kč/kWh. Sazby rozdělujeme do kategorií 

domácnost (D) a podnikatelé (C). Do ceny elektřiny také zasahuje zvolený typ hlavního 

jističe, protože právě jističe určí, kolik si distributoři musí vynahradit kapacit elektrické 

energie pro určitou domácnost. Volba hlavního jističe závisí na typu, množství a 

příkonu spotřebičů, které budou v domácnosti používány
76

. 

Zvoleny jsou opět dvě modelové domácnosti. Jedna je domácnost v bytě, která má 

hlavní jistič 1x25A (elektřina je zde používána pro běžné elektrospotřebiče, a tak není 

nutný vyšší příkon). Roční spotřeba elektřiny je stanovena na 2200 kWh. Druhý příklad 

domácnosti bydlí v rodinném domě a hlavní jistič je 3x25A (je to tzv. třífázový rozvod, 

kde je elektřina využívání ve větším množství). Roční spotřeba elektřiny se pohybuje 

okolo 3600 kWh. Sazbu mají obě domácnosti zvolenou jedno-tarifní se střední 

spotřebou (D02d). 

Tabulka 11: Vývoj cen elektřiny v bytě (v Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování na základě Cenového 

kalkulátoru 
77

) 

 Platby: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

za distribuci 4616,70 4621,61 5142,23 5300,49 5382,65 4856,17 4977,70 

za regulované 

služby 
486,71 506,09 518,21 861,93 1399,60 1504,72 1923,96 

za dodávku 4032,43 4799,27 5816,72 5036,64 4540,32 4793,76 4583,48 

daň z elektřiny 
 

74,09 74,09 74,71 74,71 74,71 75,33 

CELKEM 9135,84 10001,05 11551,25 11273,78 11397,28 11229,36 11560,47 
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Tabulka 12: Vývoj cen elektřiny v rodinném domě (v Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

Cenového kalkulátoru 
78

) 

 Platby: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

za distribuci 7831,11 7858,61 8740,40 9016,52 9150,96 8244,94 8446,28 

za regulované 

služby 
796,44 828,14 847,97 1410,44 2290,25 2462,27 3148,30 

za dodávku 6253,21 7489,86 9082,08 7801,92 6989,76 7404,48 7056,72 

daň z elektřiny 
 

121,24 121,24 122,26 122,26 122,26 123,27 

CELKEM 14880,76 16297,85 18791,69 18351,13 18553,22 18233,94 18774,58 

 

V zobrazených tabulkách jsou uvedeny ceny za jednotlivé platby, které tvoří celkovou 

elektřinu za plyn. V cenách je již uvedena i sazba DPH. Mezi roky 2007 a 2008 je 

evidentní nárůst ceny, na zvýšení má v jisté míře vliv zavedení ekologické daně na 

elektřinu, ale především platby za dodávky, které jsou určeny situací na trhu. Ostatní 

platby jsou regulovány ERÚ. Velice výrazný nárůst v průběhu let se dá sledovat 

v platbách za regulované služby. Lze říci, že jsou to příspěvky na obnovitelné zdroje, 

kombinované výroby atd.  

7.3 Vývoj cen tepla 

Při vývoji cen tepla se bere v potaz pouze teplo, které je vyrobené z pevných paliv, jako 

je černé uhlí, hnědé uhlí, brikety a koks, nebude se již započítávat teplo vyrobené ze 

zemního plynu, o kterém je zmínka v předchozí části práce. Cena za pevná paliva se 

udává v GJ spalného tepla
79

. 

V následujících dvou tabulkách je zobrazen vztah spotřeby pevných paliv k vývoji 

jejich cen, ve kterých je již zahrnuta ekologická daň i DPH. Je patrné, že mezi roky 

2007 a 2008 došlo většímu nárůstu ceny, a s tím k souvisejícímu poklesu spotřeby 

v podstatě u všech porovnávaných komodit. Největšího zdražení od roku 2007 do roku 

2011 se dostalo briketám, kdy jejich cena narostla o 57,77% a i přesto spotřeba 

v domácnostech zaznamenala růst o 19,84%. I přes vyšší investiční náklady, kdy je 

potřeba zakoupit speciální kotelny na pevná paliva se po letech vyplatí přejít na tento 

zdroj tepelné energie. 
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Tabulka 13: Spotřeba tuhých paliv v domácnostech ČR (v tis. tunách) (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě údajů CZSO
80

) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Černé uhlí 94 67 73 100 104 

Hnědé uhlí 1252 1104 1100 1200 1200 

Brikety 126 100 198 200 151 

Koks 25 25 40 25 20 

Ostatní tuhá paliva 3585 3973 3295 4485 3886 

CELKEM 5082 5269 4706 6010 5361 
 

Tabulka 14: Vývoj spotřebitelských cen tuhých paliv v ČR (Kč/tuna) (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě údajů Ministerstva průmyslu a obchodu
81

) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Černé uhlí 4285,20 5157,18 5565,98 5471,22 5697,07 

Hnědé uhlí 2486,17 3045,87 3220,62 3297,48 3376,13 

Brikety 2947,06 3443,95 3815,83 4110,46 4649,64 

Koks 6104,29 7852,09 7316,04 7535,84 8926,02 

  

CELKEM 15822,72 19499,09 19918,47 20415,00 22648,86 

 

7.4 Shrnutí 

V předchozích podkapitolách byly jednotlivě shrnuty důsledky zavedení ekologických 

daní na cenách. Je z nich evidentní, že zavedení EDR mělo jednoznačně vliv na 

zvyšování cen. Přestože EDR slibovala, že bude výnosově neutrální, zatím je to jen 

další nedodržený slib ze strany vlády. V začátcích EDR se dalo předpokládat, že její 

zavedení bude mít negativní vliv na ceny a spotřebitelé si budou muset připlatit. 

Otázkou do budoucna je, zda vláda přistoupí k plánovanému snížení sazby sociálního 

zabezpečení, které by mělo proběhnout v rámci realizace EDR. Jelikož širší veřejnost 

nemá příliš informací o tom, že nějaké ekologické daně byly v rámci EDR zaváděny, je 

možné že pokud dojde, k již zmiňovanému snížení sazeb SZ, nebude seznámena s tím, 
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kde jsou dosažené výnosy využity. Samozřejmě zavedení daní není jediným faktorem, 

který má vliv na ceny. Ty jsou ovlivněny také z velké části situací na trhu. V současné 

době, probíhá zlevňování zemního plynu, přestože je to na konci topné sezóny, všechny 

domácnosti to ocení. Všechny společnosti přicházejí s novými smlouvami a předhánějí 

se v boji o zákazníky. Jejich hlavními zbraněmi je fixace nízkých sazeb na další dva 

roky a k tomu i speciální prémie. Za současnými prudkými slevami stojí především 

silná konkurence na trhu a snaha dodavatelů nepřijít o své zákazníky. Ti se snaží ušetřit, 

co nejvíce peněz a jsou ochotni přecházet k jiným společnostem. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat ekologickou daňovou reformu v EU, zvláště 

na území ČR. Protože ekologická reforma v ČR byla zavedena již v roce 2008, můžeme 

už částečně zhodnotit její důsledky. Celý její koncept je však ještě brzy hodnotit, 

protože nás stále čeká uplatnění třetí etapy. I když Česká republika vypracovala již 

první návrh reformy v roce 2005, nedostalo se k jeho uskutečnění. Bylo to kvůli tomu, 

že politika se zaměřila na jiné v tu chvíli podstatnější reformy. V současné chvíli EDR 

nesplňuje výnosovou neutralitu, kterou na začátku slibovala a nejedná se tím pádem 

doslovně o ekologickou daňovou reformu. Lze doufat, že než dojde reforma do konečné 

fáze, dojde i ke snižování sazeb sociálního pojištění. 

Za zajímavější část práce považuji především praktickou aplikaci ekologických daní 

v ČR, kde můžeme pozorovat, jaký vývoj zaznamenaly ceny od té doby, co byly 

zavedeny. Jak bylo zjištěno, výdaje, které musí domácnosti vynaložit každý rok, na ten 

samý produkt rostou. Přestože zavedení daní nebylo jediným faktorem, který ceny 

zvyšuje, lze říci, že mají na tom velký podíl. I přesto, že zemní plyn pro domácnosti je 

osvobozen od zdanění, se pouhé zavedení daně odrazilo na celkové ceně. A i když se 

domácnosti snažily ušetřit na spotřebě, zisky firmy E.ON stále narůstaly. 

Koncept ekologický reforem má u ostatních států pozitivní zkušenost, a proto hodím 

tuto reformu, jako dobrý tah ke zlepšení životního prostředí. Tím, že byla zavedena na 

žádost EU a musela být rychle aplikována, není dokonalá. Z toho důvodu je rozdělena 

do více fází, což je podle mého názoru lepší, než kdyby bylo náhle v plné výši zdanění 

aplikováno. Domnívám se, že práce splnila všechny cíle, které si na začátku stanovila a 

posloužila by jako, kvalitní „výtah“ většiny informací o ekologicko-daňové 

problematice. 
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