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Úvod - Téma ekologické daně
 V posledních letech nabývá na významu otázka životního prostředí. Je vedena řada 

mediálních kampaní a objevuje se stále více literatury na negativní dopady lidské činnosti na 

okolní prostředí následně způsobujících újmy společnosti. Se slovy újmy či prospěchy 

společnosti se hned ale objevuje problém, jak zhodnotit agregátní dopady. Vzniká řada studií 

upozorňujících na změny klimatu,  negativní dopady jednotlivých chemických prvků, hluku a 

dalších vlivů na zemědělskou produkci, lidské zdraví a další oblasti. Nicméně nelze agregovat 

a zjistit veškeré efekty plynoucí z jednotlivých činností a dojít k jednoznačnému závěru 

jednotného řešení shodného pro všechny jedince vzhledem ke složitosti a početnosti ocenění 

negativních dopadů a na druhé straně přínosů, které se liší u každého subjektu a dopady se 

mohou projevit až po určité době. Dle Rakouské školy (vycházející ze subjektivní teorie 

hodnoty a logických implikací lidského jednání) nelze činit srovnání užitků (ať už kladných či 

záporných) ani intertemporálně ani interpersonálně. Hned tak na začátku vyvstává problém 

složité propojenosti řady oblastí spojených s různými výrobními či spotřebními činnostmi a 

jejich ocenění. Co ale lze tvrdit, že v posledních letech roste poptávka po statku kvalitního 

životního prostředí, zejména ve vyspělých zemích. Z části ovlivněna rostoucím bohatstvím 

subjektů, kteří považují čisté prostředí za luxusní statek, a z části ovlivněná mediální kampaní 

různých zájmových skupin podporovaných státem. Zde bychom mohli zmínit 

Environmentální Kuznětsovu křivku1, znázorňující vztah bohatství a znečištění. Vyplývá z ní, 

že do určitého bodu s růstem bohatstvím, tedy s rozvojem společnosti, se zhoršuje kvalita 

životního prostředí, což je jakási cena za pokrok. Ale od určitého zlomu s rostoucím příjmem 

na hlavu roste poptávka po statcích jako je rekreace, klid, čistá příroda, tudíž roste cena těchto 

statků a to přitahuje další nabízející a míra znečištění klesá. Grossmann a Krueger2 odhadli 

zlomový bod při úrovni 8000 USD na hlavu. Podíváme-li se na poslední dostupná data za 

roční HDP na hlavu v ČR, pak v roce 2006 byl příjem na Hlavu přibližně 14 300 USD3. Dle 

této teorie se pak naše ekonomika nachází již ve fázi, kdy subjekty budou sami - i bez 

intervencí v oblasti ekologie státem – poptávat lepší životní prostředí a technologický vývoj 

povede k hledání nových alternativ jako reakce na požadavky a přání zákazníka mající vztah 
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k přírodě, tedy prostředí, ve kterém žije, jako významný statek v jeho portfoliu. Ztrácí se tak 

jeden z argumentů některých teoretiků pro ekologickou daň, jako nástroje pro řešení životního 

prostředí ve fázi, kdy je ekonomika před bodem zvratu.

Ekologická daň
 Lze ji definovat4 jako spotřební daň, tedy daň selektivní, související s fyzickým množstvím 

látky, která je snadným zdrojem příjmů státního rozpočtu, neboť produkty jsou lehce 

identifikovatelné, jsou spotřebovávány ve velkém množství, existuje k nim málo substitutů a 

tudíž poptávka po nich je málo elastická. Nízká elasticita umožňuje zavedení vysokých daní a 

zajištění dostatečných příjmů do státního rozpočtu. Dalším argumentem pro její aplikaci 

kromě zdroje státního rozpočtu je zmírnění negativních dopadů spotřeby energetických zdrojů 

negativně působících na okolí. Využití daně jako ekonomického nástroje řešení negativních 

dopadů na subjekty, které nenesou plné důsledky svých činů a část nákladů tak přenášejí na 

třetí osoby, se nazývá internalizace externalit. Zavedení selektivní daně zvyšuje náklady na 

spotřebu daného statku a tudíž daň odrazuje od jeho spotřeby. Ekonomická teorie poskytující 

půdu pro zavedení této daně vychází z existence tzv. externích nákladů, tedy nákladů 

přenášených na ostatní subjekty bez jakékoliv kompenzace. Vzhledem k rostoucí otázce 

životního prostředí vzrostl zájem o ekologickou daň jako o možný nástroj řešení. Systém 

zdanění má utlumit poptávku po statcích s negativním dopadem a stimulovat alternativní 

řešení5. V čem je však tato daň ekologická, pokud příjmy z ní nejdou na kompenzaci škod 

poškozených subjektů, ale přímo do státního rozpočtu, kde jsou nepřehledně rozděleny?

Dalším problémem je stanovení veškerých oblastí, kterých se spotřeba „škodlivých“ statků 

dotkne a stanovení výše daně, která dané škodě bude odpovídat. Neexistuje způsob, jak ji 

vypočítat vzhledem k subjektivním hodnotám každého statku pro jedince. Navíc vzhledem 

k nízké elasticitě energetických surovin (dané jejich významem v spotřebním koši jako 

komodity k uspokojení základních potřeb – teplo a čistota domova-, k uspokojení 

narůstajících potřeb plynoucích z rostoucího bohatství společnosti – elektrické spotřebiče 

snižující lidskou námahu a šetřící čas- a komodity potřebné v řadě výrobních procesů a dále 

dané nízkou substituovatelností a velmi pomalým hledáním nových substitutů a surovinově 

nenáročných technologií) by musely být daně značně vysoké, aby výrazně snížily spotřebu.

Navíc je v rozporu cíl zvýšení příjmu státního rozpočtu, který vykompenzuje snížení přímých 

daní k podpoře ekonomické aktivity, a cíl výrazného omezení spotřeby statku. „Z 
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ekologického hlediska si lidé přejí, aby daň byla tak efektivní, aby daňové příjmy z ní 

podstatně klesaly.“(Cnossen, 2005, str. 122). Z empirických údajů OECD6 je trend vývoje 

příjmů z daní v souvislosti se zavedením ekologické daně nejasný a čísla většinou souvisí 

s celým daňovým systémem.

Ekologická daň a Pigouovo řešení
 A.C.Pigou přišel s řešením negativní externality, kdy pomocí daně lze dosáhnout optimálního 

řešení znečištění. Kdy daň pokryje společenské náklady a optimální produkované množství se 

bude rovnat meznímu užitku a celkovým mezním nákladům obsahujícím mezní náklady 

soukromé (zvažované jednotlivcem) a společenské (odrážející externí náklady ve výši daně).

Důvodem pro zavedení byly narůstající problémy spojené s důsledky znečištěného prostředí 

na lidské zdraví, úrodnost půdy a ráz krajiny, kdy řada velkých znečišťovatelů nenesla a 

nenese náklady znečištění, které způsobuje. Zastánci ekologické daně argumentují, že trh 

selhává, neboť neúplnost informací a nezapočítání veškerých nákladů subjektů produkujících 

škodliviny ze spotřeby statků vede k chybné alokaci zdrojů a daň umožní chování 

ohleduplnější k přírodě. Stane se novým zdrojem pro fungování veřejné správy a v rámci 

ekologická daňové reformy, nahradí částečně daně z příjmu, což bude motivovat ke zvýšení 

pracovní výkonnosti, dle zastánců ekologických reforem. Znehodnocené životní prostředí 

představuje méně příležitostí pro rekreaci, nižší úrodnost půdy, vyšší náklady na 

zdravotnictví. To vše sice může znít hezky, ale mnohem důležité je skutečné fungování a 

dopady systému. Bezpochyby zvýšený výskyt některých látek v prostředí může vést ke 

zhoršenému zdravotnímu stavu a poklesu fertility půdy, skutečně zavedení daně na statek 

s malou elasticitou povede k zajištění daňového příjmu do státního rozpočtu. Ale je daň 

jediným správným řešením a zajistí převážení užitků pro všechny subjekty? Podívejme se 

nyní na slabé stránky tohoto řešení. Prvním problémem je stanovení výše daně, jak má vědět 

stát, kterou sazbu uvalit, aby dosáhl optimální úrovně znečištění. Optimální úrovně znečištění 

dosud nebyla zodpovězena7, tudíž nemůže být známa ani „Pigouvianská“ daňová úroveň.

Pokud cílem je jen snížit spotřebu daného statku a jsou-li daně uvaleny jako jediný prostředek 

kontroly, pak existuje tlak, aby byly co nejvyšší. A nezáleží na výši daňové sazby, každá výše 

totiž povede k zhoršení přístupu k danému statku a tedy k nucenému omezení jeho spotřeby.

V takovém případě jsou daňové sazby nepřijatelné společností a mohou způsobit uzavření 

některých do té doby prosperujících firem8. Vzhledem k nízké elasticitě je nemožné 
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dosáhnout rychlých změn, neboť hledání substitutů a změna zažitých spotřebních vzorců 

zabere určitý čas, zejména u suroviny důležité pro výrobu řady statků, zajišťující pohodlný 

život a bydlení, v současné době s velmi omezeným množstvím substitutů. Nízkou elasticitu 

klíčových paliv dokazují různé studie zemí OECD, ta je navíc ještě mnohem menší ve 

krátkém období (zde může krátké období trvat i několik let vzhledem k omezenosti 

substitutů). Elasticita se liší také územně (město, venkov), s možností substitutů (plynofikace) 

a úrovní mezd9. V dlouhém období vede k hledání nových technologií výroby energie a 

snížení energetických a tepelných ztrát, či snížení energetické náročnosti výroby a 

elektrických  spotřebičů. Druhým problémem tohoto konceptu je řada výjimek a osvobození 

některých oblastí z plné výše daně, což vlastně podlamuje cíl daně snížení spotřeby daného 

statku. Často tomu brání strach zemí, lépe řečeno vlády, z dopadu na klíčové hráče 

v průmyslu a zahraničním obchodě, to je zřejmě důvod, proč ve většině zemí elektřina 

podléhá mnohem nižší daňové sazbě než fosilní paliva. Výši daňové sazby také omezuje 

strach politiků z distribučního efektu daně, zejména na nízko příjmové domácnosti. Pokud 

relativně větší podíl výdajů domácnosti tvoří výdaje na energii, pak dojde k výraznějšímu 

ovlivnění struktury spotřeby vzhledem k významu energie pro domácnost. Protože se to týká 

zejména nízko příjmových domácností, pak má daň regresivní dopad, tedy zdaňuje více 

nízkopříjmové. Za třetí, vyhnout se externím nákladům něco stojí, vznikají navíc související 

náklady na regulaci, kontroly, administrativu.

Studie VŠE a ČVUT odhalila makroekonomické dopady,10 kdy zdražení energie a 

energetických produktů zasáhne zejména sekundární a primární sektor, což povede ke zvýšení 

cen produkce a k přesunu investic do pracovně náročných odvětví a k poklesu vývozu 

vzhledem ke zdražení v sekundárním sektoru klíčovém pro vývoz.

Nakonec nesmíme zapomínat na negativní dopady daní, ekologická daň je stále jen daň. 

Ovlivňuje ceny jinak než je určil trh a snižuje motivace. Řečeno myšlenkami M. Rothbarda11, 

je to jen další donucení státu zasahujícího do svobodného trhu odrážejícího potřeby každého 

jedince, kdy stát svou silou vynucuje placení této selektivní daně u určité skupiny jedinců, 

čímž snižuje jejich užitek, neboť narušuje původní zamýšlené jednání subjektů vycházející 

z maximalizace užitku.
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Alternativní řešení ekologické daně12

 Podívejme se nyní na jiné varianty řešení negativní externality - životního prostředí. Pokud 

fosilní paliva produkují škodlivé látky, pak by cestou mohla být podpora energie 

z obnovitelných zdrojů. Zde je nutné si uvědomit, že by to měla být pouze podpora ve smyslu 

usnadnění jejich rozvoje, například snížení administrativy pro vědecké instituce, osvobození 

od daní, zajistit fungující bankovní systém apod. Tedy cestou motivace využití a hledání 

obnovitelných zdrojů. Avšak tyto obnovitelné mohou být příliš drahé pro ekonomické 

subjekty, a tak stát nesmí donucovat jejich rozvoj, může pouze vytvořit vhodné podmínky. 

Vzhledem k rostoucí vzácnosti energetických surovin, trh sám bude hledat alternativní zdroje 

energie. Stále jsou však v podmínkách ČR nedostatečné a neefektivní ve smyslu nákladů na 

jejich získání a velikosti získané produkce. Cesta hledání nových možností, tedy vynakládání 

prostředků na výzkum a vývoj nových řešení, je jistě kapitálovým statkem, ale stále jsou jeho 

konečné produkty příliš nákladné či vzdálené, tudíž přesune-li někdo (stát) donucením 

spotřebu směrem k obnovitelným zdrojům, může to pro některé jednotlivce znamenat výrazné 

ztráty užitků a snížení jejich subjektivního blahobytu.

 S alternativou, lépe řečeno s kritikou, k Pigouovi přišel Ronald Coase13, který tvrdí, že se 

strany mohou dohodnout na peněžním vyrovnání, které povede k řešení optimálního 

znečištění, avšak při absenci transakčních nákladů. Řešením je pak vymezení soukromého 

vlastnictví a zajištění jeho nedotknutelnosti a respektování a minimalizace transakčních 

nákladů.

Ekologická daň u nás a její dopady
 První významnou etapu ekologické daňové reformy v České republice lze spojit se zákonem 

č.261/2007 Sb14. Předmětem daně v oblasti životního prostředí se stala hlavně pevná paliva 

(černé uhlí, hnědé uhlí a koks). Tuto daň odvádí poskytovatel při předání paliva konečnému 

spotřebiteli, avšak osvobozena od daně jsou paliva určená k výrobě elektřiny, tepla, 

v metalurgických procesech a technologickým účelům. Cílem celé ekologické daňové 

reformy15 je přesunout zdanění lidské práce ve směru statků souvisejících s poškozováním 

životního prostředí. 

 Podívejme se na výrazné navyšování ceny uhlí vlivem zavedení sazby daně  ve výši 8,50 Kč 

na GJ spalovaného tepla. Což vychází v průměru na 150-250 Kč za tunu uhlí dle kvality 
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(přesněji dle spalného tepla) a při roční spotřebě průměrného rodinného domu 30 MWh/rok16

vychází kolem 1200-1500 Kč ročně navíc, tedy zvýšení měsíčních výdajů na topení uhlím 

zhruba o 100Kč.

 V posledních  třiceti letech v zemích OECD klesá jak těžba uhlí všeho druhu, tak ale i 

spotřeba, výrazně pak v 90tých letech17. K poklesu spotřeby uhlí docházelo i v ČR od 80tých 

let18. To svědčí o poklesu spotřeby uhlí a využívání i jiných zdrojů energií a používání 

energeticky úspornějších technologií i bez zavádění ekologických daní! Vedl k tomu jednak 

pokles těžkého hutního průmyslu, relativní zlevnění jiných zdrojů energií (díky rozvoji 

energie jaderné a technologií využívajících přímo elektrickou energii), rostoucí konkurence 

vedoucí ke snižování energetická náročnosti výroby a získávání tak konkurenční výhody. 

Liberalizace cen a zdražování energie na světových trzích vedly k hledání způsobů její úspory 

domácnostmi. Pokud spalování fosilních paliv produkuje škodliviny, a proto mu chceme 

zabránit, pak by mělo být zdraženo stejnou částkou i uhlí pro výrobu elektrické energie. Ale 

od daně je kromě jiného osvobozeno uhlí sloužící k výrobě elektřiny. Daň, která se platí za 

elektřinu má jednotnou sazbu 28,30 Kč nehledě na spalovanou surovinu19, tedy i pro výrobu 

elektřiny z uhlí20. Význam uhlí pro výrobu elektrické energie dokládá článek o vývoji české 

energetické produkce z Finančních novin21: „Podíl elektřiny vyrobené z uhlí na celkové 

produkci se loni v Česku zvýšil na 61 % z předloňských 59 %. Domácí uhelné elektrárny díky 

tomu pokryly prakticky veškerý nárůstek výroby elektřiny, jehož značná část skončila za 

hranicemi. … ČR má elektřiny zatím dostatek a výrobní přebytky vyváží. Jedni argumentují, 

že díky exportu elektrické energie roste strategický význam Česka, jiní to považují za 

nehospodárný vývoz životního prostředí.“ To nedokládá nic jiného, než že uhlí je stále 

strategickou surovinou pro výrobu elektřiny že stát nemá odvahu jej zdanit stejnou výší jako 

uhlí spalované pro osobní spotřebu, což narušuje hlavní cíl omezení spotřeby uhlí kvůli 

dopadu na životní prostředí. Podívejme se, kdo je největším spotřebitelem elektrické energie

v ČR. První je průmysl (42 %) a občané (26,6 %) jsou na druhém místě, těsně před veřejnými 

službami (23 %)22, které jsou navíc osvobozeny i z daně z elektřiny při provozování dráhy a 

drážní dopravy a nemají motivaci její spotřebu snižovat a tato oblast je zvýhodňována na úkor 

daňových poplatníků, i když teoreticky se tvrdí, že slouží všem, ale veřejný sektor nemůže 
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zajistit, aby přes zdanění byly poskytovány všem vyšší užitky23. Tedy domácnosti a veřejný

sektor spotřebovávají přibližně stejný podíl energie, ale část veřejného sektoru je osvobozena

od daně za elektřinu, která je osvobozena od daně za spalování uhlí pro její výrobu, navíc 

veřejný sektor rozhoduje o penězích daňových poplatníků, z čeho pak tedy bude snížena 

motivace veřejného sektoru?

 Nyní se podívejme, koho daň nejvíce poškodí a jaké má dopady. Největším spotřebitelem 

uhlí, kterému se daň výrazně do ceny promítne, jsou domácnosti. Ze statistik vyplývá, že však 

i u domácností klesá podíl tuhých paliv na spotřebě paliv a energie a že tuhá paliva zaujímají 

až třetí místo24. To svědčí o preferencích spotřebitelů spojených se změnou životního stylu, 

kdy odpadá manipulace a skladování paliva, což představuje snížení nákladů v podobě 

zvýšení volného času na zajištění provozu, skládání, nošení uhlí, v podobě úklidu nečistot 

(plus náklady na čistící prostředky) spojených s vysokou prašností uhlí, uvolnění prostoru pro 

jiné účely, snadnější a rychlejší regulace teploty dle potřeb. Náklady spojené s přechodem na 

jiný druh energie souvisí s pořízením většinou dražších spalovacích kotlů na zemní plyn či 

elektrokotlů. Také souvisí se snadností přístupu k plynovému či dostatečně silnému 

eklektickému vedení. A samozřejmě při rozhodování o použitém zdroji tepla jsou to hlavně 

náklady na provoz. Podíváme-li se na tabulku sestavenou pro spotřebu tepla průměrného 

rodinného domu ve výši 30MWh, pak vidíme, že použití uhlí stále, co se týče provozních 

nákladů, které domácnosti nejvíce vidí na svých „rodinných účtech“, představuje 

„nejlevnější“ variantu.

Tabulka cen zdrojů tepla v domácnostech

zdroj Cena za zdroj paliva/rok (v Kč)

uhlí 22 130

elektřina 40 500

plyn 29 450
Zdroj: upraveno z: http://si.vega.cz/clanky/ceny-uhli-2008-vliv-ekologicke-dane/

Veškeré výše uvedené náklady a přínosy25 bude každý spotřebitel brát v úvahu a záleží na 

tom, co převáží při volbě zdroje energie. Je zřejmé, že pro člověka s nižšími příjmy, který si 

svého volného času tolik necení (měřeno opportunitními náklady = mzda za práci), a fyzická 

                                               
23 Logický závěr vycházející z Rothbarda
24 Analýza ČSÚ, 2008
25 Existuje jich pravděpodobně mnohem více pro každého jedince, mohou se lišit, ale zde jsou uvedeny ty 
nejčastější



práce mu nepřináší tolik újmy, žijícího v oblasti s nízkou plynofikací či slabou energetickou 

sítí, převáží spíše hledisko provozních nákladů, o čemž svědčí fakt, že uhlí používají 

domácnosti většinou nízkopříjmové na venkově. Navíc také většinou starší lidé, kteří při 

zvažování výhodnosti té které varianty, mají také kratší časový horizont pro rozhodování.

Z toho všeho plyne, že daň zasáhne zejména domácnosti s nižšími příjmy ve venkovských 

oblastech. To budou ti, kteří budou platit nyní vyšší daně a na jejichž úkor se budou snižovat 

daně přímé. U těchto domácností také ale výdaje na energii a teplo představují značnou část 

důchodu, a je to statek, kde navíc nízká elasticita nepovede k jeho nahrazování jinými statky 

vzhledem k důležitosti ve spotřebním koši nízkopříjmových domácností, vzhledem 

k důležitosti potřeby, kterou uspokojuje. Argumentují-li zastánci této daně, že zlepšením 

životního prostředí pomocí této daně se dosáhne snížení výdajů na zdravotnictví, pak 

zapomínají, že některé subjekty nepřejdou na jiný zdroj energie, ale ve snaze ušetřit budou 

spotřebovávat méně a tudíž sníží teplotu svého domu, což může vyvolat oslabení 

obranyschopnosti a tudíž zvýšení náchylnosti k nemocem, tedy opět výdaje na zdravotnictví.

Nelze tvrdit, čí zdraví je přednější. Dalším nezamýšleným dopadem je zvýšení spalování 

odpadů, ze kterých se mohou uvolňovat karcinomy způsobující dosud nevyléčitelnou 

rakovinu. 

 Závěr
 Jak jsme si ukázali, zavedení ekologických daní díky nízké elasticitě energetických surovin 

povede k zajištění příjmů do státního rozpočtu, postihne zejména nízkopříjmové domácnosti, 

díky systému výjimek oslabuje původní záměr a narušuje přirozený vývoj trhu. Viděli jsme, 

že vývoj sám spěje k hledání cest zajištění kvalitního životního prostředí, pokud si ho budou 

subjekty přát. Tato seminární práce ukazuje možné přístupy, názory, způsoby řešení a dopady 

zamýšlené a nezamýšlené, jak v rovině teoretické, tak na příkladě České republiky a 

konkrétních datech. Snaží se v rakouském duchu logickými implikacemi a zároveň 

představením výsledků různých analýz a dat ukázat dopady ekologické daně, nikoliv však 

navrhnout řešení, to ať ukáže trh.
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