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Abstrakt  

Teorie a politika zdanění a dotování finančního sektoru se v posledních letech výrazně mění, zvláště 

díky finanční krizi, která v tomto sektoru vznikla. Celkově vysoké zisky v tomto sektoru jsou 

předmětem zájmu politiků i občanských aktivit. Teorie požaduje koordinaci zdanění finančního 

sektoru s jeho regulací a analyzuje účelnost zavádění bankovních daní, daní z finančních transakcí a 

daní z finančních aktivit. Touto cestou se nově otevírá problematika daně z přidané hodnoty a 

dosavadního vynětí finančních služeb z tohoto zdanění. Trhy jsou deformovány státními dotacemi 

penzijních produktů, úroků z hypotečních a dalších úvěrů, jakož i stavebního spoření. Zvlášť výrazné 

distorze v tomto směru existují v Česku. Silné fiskální tlaky jsou hnací silou reforem finančního 

sektoru. 
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1 Vostatek, J. Zdanění a dotování finančního sektoru. In: Sborník z 5. mezinárodní vědecké konference Finanční 
trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: VŠFS, 2011 
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Exekutivní souhrn 

Globalizace vedla mj. i ke snížení nákladů na finanční transakce a souběžně byly vytvořeny i nové, 

rizikovější finanční produkty, které spolu s posilováním pozic manažerů na úkor akcionářů vytvářely 

prostor pro selhání finančních trhů a usnadnily vznik globální finanční a ekonomické krize. Vlády USA 

a řady dalších vyspělých zemí byly postaveny před nové problémy, které vedly k vysokým 

dodatečným fiskálním výdajům. Vlády většiny postižených zemí se rozhodly řešit tyto fiskální 

problémy zdaněním bank a popř. i dalších finančních institucí. Na úrovni EU bylo dojednáno zavést 

bankovní daň; pouze česká vláda si vyhradila právo daně tohoto typu nezavádět. Bankovní daň již 

byla či v krátké době bude zavedena ve většině zemí EU, v rozporu s teorií a s původním záměrem 

bez koordinace této daně s novým systémem regulace finančního sektoru. Česko by se bankovní 

daně nemělo a priori zříkávat, v úvahu přichází okopírování Slovenska či Rakouska.  

Neměli bychom také blokovat zavedení daně z finančních transakcí, o niž nyní usiluje Evropská 

komise a Evropský parlament jako o vlastní daňový příjem EU; od této daně se očekává, že bude 

potlačovat spekulativní finanční operace. Bankovní daň i daň z finančních transakcí vyhovují též 

představám řady nevládních organizací, usilujících o zdanění finančního sektoru z titulu jeho vysoké 

ziskovosti, resp. mimořádné platební schopnosti. 

I přes úsilí EU o vytvoření jednotného trhu finančních služeb jsou tyto trhy v řadě nových členských 

zemí EU výrazně segmentovány a monopolizovány, a to i s přispěním těchto zemí mj. díky vysokým 

dotacím poskytovaným vybraným finančním produktům, podle i velmi odlišných produktových 

podmínek v jednotlivých zemích. Vývoj regulace a dotování finančního sektoru je v těchto zemích 

silně ovlivňován zájmovými organizacemi. Česko zaujímá čelné místo ve světě vě výši státních dotací 

produktů typu penzijního připojištění, stavebního spoření i stavebních úvěrů. Výsledkem těchto 

dotací jsou nejen distorze a hypertrofie příslušných trhů, ale i existence zcela zbytečných finančních 

institucí (stavební spořitelny a penzijní fondy), jejichž produkty mohou či by mohly prodávat jejich 

sesterské podniky. Státní dotace se fakticky přelévají i do vysoké ziskovosti většiny finančních 

institucí, nejen u nás. Slovenská politika je v těchto směrech mnohem aktivnější. 

Zásadním mezinárodním nedostatkem je vynětí finančních služeb z daně z přidané hodnoty; tato 

problematika v rámci EU v zásadě patří do kompetence EU, nicméně chybějící zdanění finančních 

služeb lze již dávno (nikoliv dokonale) nahradit samostatnými daněmi typu pojišťovací daně 

(zdaněním pojistného). Mezinárodní teorie a politika v tomto směru aktuálně doporučuje využít 

konceptu daně z finančních aktivit; nejvhodnější konstrukcí je zdanění mezd a zisků poskytovatelů 

finančních služeb, pro začátek se sazbou 5 %. Tato varianta daně z finančních aktivit je vlastně 

alternativní konstrukcí daně z přidané hodnoty a měla by být vzata v potaz i v dalších jednáních o 

reformě daně z přidané hodnoty na úrovni EU. Přístupy EU k aplikaci daně z přidané hodnoty na 

úseku finančních služeb vyžadují větší pružnost a propojení této problematiky s ostatními 

mezinárodně uvažovanými daněmi, s koncepcí zdanění příjmů, jakož i se zdaněním a dotováním 

penzijních produktů, stavebního spoření a hypotečních úvěrů.  

Dotování penzijních produktů, stavebního spoření a hypotečních úvěrů vyžadují zásadní reformu, 

která by měla být uskutečněna ve dvou až třech krocích, v zájmu postupné adaptace obyvatelstva a 

finančního sektoru a v návaznosti na další reformní kroky. Bez zbytečného odkladu lze doporučit 

snížení dotací stavebního spoření, penzijního připojištění a soukromého životního pojištění na 
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rakouskou úroveň, přitom sjednotit konstrukci těchto dotací. Obdobně je potřebné podstatně snížit 

odpočty úroků z hypoték a ze stavebního spoření od základu daně z příjmů a sjednotit regulaci bank a 

stavebních spořitelen. Perspektivně lze buďto zrušit státní podporu těchto finančních produktů, nebo 

státní podporu sjednotit a koncentrovat do produktů sdružujících zabezpečení bydlení, ve stáří a při 

mimořádných událostech, např. podle německého vzoru. 

***** 

Finanční instituce mají dnes velmi výrazná specifika ve vztahu k veřejným rozpočtům. Je to výraz 

nejen zvláštností finančních produktů, ale i finančního sektoru, jeho výrazné finanční síly, úlohy 

v ekonomice, v hospodaření domácností a v neposlední řadě i jeho vlivu na stát. Než se budeme 

zabývat aktuálními problémy zdanění a dotování tohoto sektoru, tak připomeňme, jak se stavěla 

„finanční věda“ ke zdanění finančních institucí v minulosti.  

Mimořádná platební schopnost včera i dnes 

Vznik moderních daňových soustav je možno datovat ke sklonku 19. století; je charakterizován 

zejména přechodem od daní výnosových k daním důchodovým, tj. daním z příjmů. I soukromého 

finančního sektoru se dotkla rakouská reforma přímých daní z roku 1896, která byla v poslanecké 

sněmovně projednávána téměř pět let, za tuto dobu se vystřídaly čtyři vlády a čtyři ministři financí. 

Všech akciových společností se týkala „daň výdělková z podniků veřejně účtujících“, pojímaná jako 

daň výnosová, postavená na z dnešního pohledu již neobvyklé interpretaci daňové zásady platební 

schopnosti: akciové společnosti byly pojaty jako podniky, které mají zpravidla mimořádnou platební 

schopnost – a pokud dosahují vysoké (vyšší) výnosnosti, tak musí platit progresívní daň. Základní 

sazba daně činila 10 % ze zisku zvýšeného zejména o úroky z vlastního kapitálu, k ní se vybírala 

přirážka v závislosti na poměru rozdělené dividendy k akciovému kapitálu (vyšší sazba 4 % se platila 

z dividendy nad 15 % akciového kapitálu). (Berák 1939).  

V podmínkách první ČSR bylo vyšší zdanění akciových společností upraveno Englišovou daňovou 

reformou, zákonem o přímých daních z roku 1927. Základní sazba „zvláštní daně výdělkové“ činila 8 

% ze zisku s tím, že akciovým a podobným společnostem se předepisovala ještě „rentabilní přirážka" 

se sazbami od 2 % do 6 % ze zisku, při výnosnosti podniku přesahující 6 % (sazba 2 %), resp. až 14 % 

(sazba 6 %); výnosnost se vypočítávala ze zisku v poměru ke kapitálu. Hlavním daňovým teoretikem u 

nás byl tehdy K. Engliš. (Engliš 1929). Tato konstrukce zdanění akciových společností byla odvozována 

ze zásady věcné únosnosti daně: daň se má vyměřovat nikoliv podle absolutního, ale podle 

relativního výnosu, čili podle výnosu v poměru k podnikajícímu kapitálu. (Engliš 1946). Původní 

koncepty tohoto zdanění prostě vycházely z toho, že akciové společnosti mají mimořádnou platební 

schopnost, která je dána silou jejich kapitálu.  

„Mimořádnou platební schopnost“ svým způsobem měly banky a pojišťovny v podmínkách „reálného 

socialismu“, resp. systému podrobného centrálního řízení. K tomuto předrevolučnímu systému 

patřily i extrémně vysoké odvody např. Státní pojišťovny do státního rozpočtu; buď byly stanoveny 

individuálně, nebo později relativně, např. ve výši 90 % ze zisku. Vysoká ziskovost ve finančním 

sektoru původně vznikla v procesu zestátnění, kdy vznikly monopolní ústavy s podstatně nižšími 

náklady, než jaké měly dřívější konkurující si soukromé pojišťovny. Západní teoretici kritizovali fiskální 

zneužívání „státního pojištění“ (které bylo až na výjimky skutečností), nicméně ceny pojištění pro 

obyvatelstvo byly obvykle podstatně nižší než např. v západním Německu. Důvodem přitom nebyla 
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jen nižší úroveň rizika, daná i existencí policejního státu. Z druhé strany lze podotknout, že ve 

finančním sektoru neexistovala jinak všudypřítomná daň z obratu (dnes nahrazená daní z přidané 

hodnoty a selektivními spotřebními daněni). Bez zajímavosti není ani čs. politika „neziskovosti“ 

životního pojištění, která se u nás uplatnila v 80. letech, přičemž motivací byla snaha posílit tvorbu 

úspor („nerealizované kupní síly“) obyvatelstva v zájmu zvýšení úvěrových zdrojů pro skomírající 

ekonomiku. Produkt zvaný důchodové pojištění pracujících byl dokonce kalkulován s technickou 

úrokovou mírou 6 %, přičemž státní pojišťovny inkasovaly od banky úrok 5,5 % z technických rezerv 

tohoto pojištění.  

„Mimořádná platební schopnost“ nejen finančního sektoru láká politiky i v podmínkách soudobého 

kapitalismu. I přes snahy státu o posílení konkurence v řadě odvětví se setkáme nejen s trvajícími 

selháními soukromých trhů, ale i s vládními selháními a s „dobýváním renty“, nejen ve finančním 

sektoru. Jednou z možných reakcí vlád např. v mimořádných, krizových podmínkách je i zavedení 

mimořádného zdanění příslušných odvětví, dosahujících vysokých zisků, bez reálné možnosti 

transferu příslušných činností do zahraničí. Vloni zavedlo Maďarsko bankovní daň se sazbou 0,45 % 

z aktiv, v konečné verzi jen pro rok 2010. Podobně byli postiženi i další poskytovatelé finančních 

služeb. Sazba bankovní daně byla nejvyšší na světě. (Hungary 2010).  

Maďarsko dále vloni zavedlo na dobu tří let „krizovou daň“, kterou platí velké společnosti s velkou 

ziskovostí v sektorech maloobchodu, telekomunikací a energetiky. Zdaňuje se roční čistý obrat 

z těchto aktivit. Tato mimořádná daň se netýká malých a středních podniků; této selektivity je 

dosaženo tím, že sazba daně je u maloobchodu při obratu do 500 mil. HUF nulová, kdežto při obratu 

nad 100 mld. HUF je sazba daně 2,5 % z celého obratu. Každé z uvedených tří odvětví má jiný 

sazebník. Pro telekomunikační společnosti s obratem nad 5 mld. HUF platí sazba 6,5 %, pro 

dodavatele energie platí jednotná sazba 1,05 % z obratu. Takto konstruovanou krizovou daň platí ti, 

kteří si to mohou dovolit – říká již samotný název materiálu maďarského ministerstva národního 

hospodářství. (MNE 2010).  

Irsko, které bylo těžce poškozeno finanční krizí, plánuje zavést na dobu čtyř let daň (levy) z penzijních 

fondů se sazbou 0,6 % z hodnoty aktiv těchto fondů v lednu 2011. Klíčovým argumentem pro tuto 

daň jsou vysoké výnosy penzijních fondů, kterých bylo velkou většinou dosaženo v zahraničí před 

finanční krizí. Nadto tyto fondy požívaly irských daňových výhod. Je pochopitelné, že zavedení této 

daně naráží na silný odpor především dotčených institucí. (Williams 2011). To platí i o výše 

uvedených případech.  

Do kategorie zdanění bank či finančních institucí na bázi mimořádné platební schopnosti lze přiřadit 

též aktuální občanské kampaně typu „Robin Hood Tax“ ve Velké Británii či „Steuer gegen Armut“ 

(daň proti chudobě) v Německu a v Rakousku. Zdanění bohatých finančních institucí v dané zemi má 

být podle nich využito k odstraňování chudoby a k boji proti klimatickým změnám nejen v dané zemi, 

ale i v zahraničí. (Stewart 2011). V roce 1998 byla ve Francii založena levicová asociace Attac 
(Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne – Asociace pro 

zdanění finančních transakcí a pro občanskou akci), která bojuje proti neoliberalismu a za rozvoj 

veřejné ekonomiky, což zahrnuje i regulaci finančních trhů, odmítání privatizace sociálního 

zabezpečení a zdravotnictví, boj proti daňovým rájům apod. Asociace Attac vznikly v asi 15, převážně 

vyspělých západních zemích. Koncepci asociace typu Attac publikoval koncem roku 1997 I. Ramonet, 

s důrazem na zavedení daně z finančních transakcí (financial transaction tax – FTT). Tato daň se 
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sazbou 0,1 % by měla ročně přinést zhruba 166 mld. USD, což měl být dvojnásobek částky potřebné 

k odstranění extrémní chudoby do konce tisíciletí. (Ramonet 1997).  

Zatímco mimořádná platební schopnost, resp. progresívní zdanění zisku společností podle jejich 

výnosnosti má své pevné místo v historii daňové teorie, lze dnes obdobně odůvodňované zdanění 

zisku velkých společností jen ve vybraném odvětví považovat za výraz daňové politiky, částečně 

připomínající odvětvově diferencované normativy odvodů ze zisku v centrálně plánované ekonomice. 

Každopádně je skutečností, že obecně ekonomické i čistě fiskální přístupy k jednotlivým odvětvím 

ekonomiky jsou dnes v mnoha zemích, včetně Česka, významně diferencované. Mám na mysli např. 

loterie (loterijní daň, dotace sportu), energetiku (ekologické daně, fotovoltaika), televizi (reklama, 

televizní „poplatek“), dopravu apod. Uplatnění těchto přístupů vůči finančnímu sektoru je tak do 

značné míry otázkou veřejné volby. 

Regulační zdanění finančních institucí 

Další koncepce zdanění finančního sektoru se odvíjí od snahy touto cestou regulovat tento sektor či 

jeho část. Tímto směrem doporučovala jít i řada předních teoretiků. J. M. Keynes v roce 1936 

doporučil zavést daň z finančních transakcí na Wall Streetu, která by omezovala „nadměrné 

spekulace neinformovaných finančních obchodníků“, jež zvyšují volatilitu finančních trhů a tím 

ohrožují kapitalistický systém. (Keynes 1963). Takové zdanění chápal jako jistou analogii kasin, která 

je podle obvyklého názoru třeba – ve veřejném zájmu – učinit nepřístupnými a nákladnými. Takto je 

třeba podle Keynese přistupovat k i burzám. Daň z „obratu“ na burzách má zvýšit transakční náklady 

burzovních operací. Keynesovu daň z burzovních transakcí měly zavést jednotlivé státy; mělo jít o 

národní daň. J. M. Keynes tento svůj návrh vyjádřil i návazně na vznik Bretton-Woodských institucí; 

návrh nezískal politickou podporu. (Variato 2003).   

Do historie regulačního zdanění měnových transakcí se výrazně zapsal J. Tobin v roce 1972. Rok 

předtím zkolaboval Bretton-Woodský systém, založený na pevné vazbě USD na zlato, což vedlo 

k nahrazení relativně fixních měnových kurzů systémem tržních kurzů, který velmi znesnadňuje 

měnovou politiku jednotlivých zemí. J. Tobin navrhl – v zájmu stabilizace měnového systému – zavést 

daň ze všech devizových transakcí. Mělo se jednat o mezinárodně jednotnou daň ze všech spotových 

konverzí jedné měny na jinou měnu. (Tobin 1978).  

Tobinův návrh byl komunitou profesionálních ekonomů ignorován. Nenávistně byl přijat centrálními 

bankéři. Téma bylo občas „vytaženo“ novináři a některými finančními odborníky, kteří se rozepsali o 

„Tobinově dani“. Jeden expert německé Bundesbanky se za této situace vyjádřil, že jde o lochnesskou 

příšeru, která se občas vynoří. Tobinova daň byla odmítána jako protitržní nástroj a překážka pro 

rozvoj mezinárodního obchodu. Jak řekl sám Tobin, tato daň by „hodila trochu písku do dobře 

promazaných kol“ spekulace. Ti, kteří se touto otázkou blíže zabývali, zdůrazňovali možné dopady na 

likviditu měnových trhů a možné úniky do daňových rájů apod., popř. pochybovali o možném vlivu 

daně na stabilitu měnových kurzů. K tomu Tobin argumentoval, že daň z transakce s velmi nízkou 

sazbou 0,2 %, zanedbatelnou v případě jednorázové, dlouhodobé transakce, však představuje 

celkové roční zatížení 48 %, pokud je tatáž transakce prováděna každý den, 10 % v případě opakování 

týdně a 2,4 % při opakování měsíčně (Tobin 1996). Tyto číselné ilustrace bývají využívány jako 

podpora předpokládané účinnosti Tobinovy daně, jako nástroje omezování spekulativních operací. 

Tobin navrhoval, aby využívání této daně, podle mezinárodně dohodnutých podmínek, bylo 
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podmínkou členství v IMF. Tobin svůj návrh postupně upravoval: daňový základ rozšířil o deriváty a 

mj. podstatně snížil původně navrhovanou sazbu daně (1 %) na rozmezí 0,05 % až 0,25 %. Tobinova 

daň začala být brána vážně v profesionálních kruzích až koncem tisíciletí, asi též proto, že s finančními 

krizemi stoupal zájem části politiků o tuto daň, spojený se zdůrazňováním možných fiskálních přínosů 

této daně. Nicméně byl autor Tobinovy daně před svou smrtí v roce 2002 skeptický, pokud jde o 

reálnost jejího zavedení – vzhledem k negativnímu přístupu klíčových politiků. 

V posledních dvou desetiletích došlo k výraznému nárůstu finančních transakcí ve světě, a to díky 

novým, derivátovým produktům. Derivátové trhy se rozvíjely násobně rychleji, než se vyvíjel 

nominální HDP. Ukazuje to Obrázek 1. Do značné míry to bylo vyvoláno spekulativními aktivitami. 

(Schulmeister 2010).  

Obrázek 1: Celkové finanční transakce ve světové ekonomice (v % HDP)  

 

Pramen: (Knoke 2010) 

Samotná Tobinova daň je dnes „mrtvá“, ale její koncept byl zejména v posledním desetiletí zobecněn 

– na všechny finanční transakce, netýká se tedy již pouze měnových transakcí. Základním motivem 

takto koncipované daně z finančních transakcí je omezení, regulace spekulací. Takto pojatou FTT 

podpořila řada předních světových ekonomů, mj. J. Stiglitz, P. Krugman a Jeffrey Sachs, známý svou 

podporou šokové ekonomické terapie např. v postkomunistických zemích. Jednotliví autoři v různé 

míře podtrhávají též fiskální potenciál FTT a „potřebu kolektivní akce na globální úrovni“, což 

znamená jistý posun této teorie směrem k převážně politicky (sociálně a ekologicky) motivovaným 

návrhům na zavedení FTT ze strany levicových organizací, o nichž jsme se zmínili v předchozí části 

příspěvku. Pro globální FTT se ale v roce 2009 vyslovil mj. i A. Turner, šéf Finančního dohledu (FSA) ve 

Velké Británii a návazně tento návrh na mezinárodním přednesl tehdejší britský premiér G. Brown. 

(Krugman 2009). To se však světová ekonomika ocitla již v nové situaci, vyvolané finanční krizí, resp. 

selháním finančních trhů a jejich regulace. Jedním z jejích výsledků je i soudobá vlna návrhů na 

zavedení regulačního zdanění finančního sektoru. 
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Finanční krize vznikla v USA v roce 2007 a její fiskální a makroekonomické důsledky byly obrovské a 

silně diferencované podle jednotlivých zemí. Systemickou bankovní krizí, spojenou s významnými 

ztrátami a intervencemi v bankovním sektoru, bylo plně postiženo 13 zemí, mezi nimi kromě USA i 

Velká Británie, Nizozemsko, Německo a Rakousko. Dalších 10 zemí je definičně považováno za 

hraniční případy, mezi ně patří také Francie, Švédsko, Švýcarsko, Maďarsko, Řecko a Rusko. Přímé 

čisté fiskální náklady záchrany bankovního sektoru v letech 2007-2009 byly přitom v průměru 

vyspělých zemí poměrně mírné – necelá 3 % HDP; v těch nejvíce postižených se však jednalo o řád 4-

6 % HDP. Daleko vyšší však jsou nepřímé fiskální náklady včetrně poskytnutých garancí, v průměru 

vyspělých zemí jsou odhadovány na 25 % HDP – v průběhu krize. Návazně se v období let 2008-2015 

očekává zvýšení veřejného dluhu ve vyspělých zemích skupiny G-20 o téměř 40 % HDP. (Claessens et 

al. 2010).  

Návazně na tyto dopady bankovní, resp. finanční krize vznikly návrhy na zavedení regulačních 

poplatků (daní, dávek, odvodů), jejichž základním účelem by bylo buď uvedené náklady krize 

dodatečně rozvrhnout na bankovní či finanční sektor, nebo vytvořit rezervy či fiskální příjmy na 

budoucí potenciální obdobné veřejné výdaje. Na žádost skupiny zemí G-20 z roku 2009 se touto 

problematikou obsáhle zabýval Mezinárodní měnový fond (IMF); příslušná daň má být podle tohoto 

zadání spravedlivým a podstatným příspěvkem na úhradu břemen spojených s vládními intervencemi 

na opravu bankovního systému.  

IMF doporučil zavést dvě formy příspěvků finančního sektoru, mající odlišné účely:  

• Příspěvek na finanční stabilitu (Financial Stability Contribution, FSC), označovaný ve zkratce 

jako bankovní daň či odvod (levy, dávka) a vybíraný z rozvahových položek všech finančních 

institucí. Zdůrazňuje se přitom potřeba koordinace tohoto regulačního zdanění s regulací 

finančních institucí. Sazby daně by byly v první fázi diferencovány podle finančních institucí, 

pak by však mělo dojít k diferenciaci podle rizikovosti jednotlivých institucí včetně 

systémového rizika spojeného s jednotlivými finančními institucemi. V pojetí IMF by se tím 

měl vytvářet jakýsi (pojistný) fond na úhradu případných budoucích ztrát veřejného sektoru 

z důvodu případné budoucí krize finančního sektoru, ať již v podobě odděleného fondu, nebo 

jen jako běžná součást veřejných příjmů.  

• Daň z finančních aktivit (Financial Activities Tax, FAT), vybíraná ze zisků a mezd finančních 

institucí, která má přinést veřejným financím další „žádoucí“ příspěvek. FAT se budeme 

věnovat v další části tohoto textu. 

Studie IMF zdůrazňuje potřebu mezinárodní kooperace, zvláště z pohledu příhraničních finančních 

aktivit. Efektivní kooperace nevyžaduje plnou uniformitu, ale dohodu o širokých zásadách, včetně 

daňového základu a minimálních sazeb FSC a FAT. V této souvislosti studie upozorňuje i na 

přetrvávající daňové distorze, působící proti regulačním a stabilizačním cílům; takovým příkladem je 

odčitatelnost úroku, nikoliv však již výnosu akcií u většiny režimů daně z příjmů korporací. (IMF 2010). 

V roce 2010 se zdaněním finančních institucí zabývaly obsáhle i orgány EU. V květnu 2010 Komise 

navrhla zřídit národní parafiskální fondy, do nichž by plynula bankovní daň (levy) typu FSC a které by 

sloužily k financování budoucích krizí v bankovním sektoru. Vše v rámci celkového systému regulace 

bankovního sektoru. V červnu 2010 se Evropská rada dohodla na zavedení zdanění finančních 

institucí v témže obecném regulatorním rámci. Česko si přitom (jako jediný stát) vyhradilo právo 

nezavést bankovní daň ani jiné zdanění finančního sektoru. (EK 2010). Současně však byl odmítnut 
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návrh Komise na jednotný postup na úseku bankovní daně, předpokládající vytvoření fondu (na 

úrovni EU či na národní úrovni), do něhož by tato daň plynula. Jednotlivé země nato začaly 

postupovat samostatně. 

S účinností od roku 2011 byla zavedena bankovní daň ve Velké Británii, Francii a Německu (v 

Německu ještě chybí vydat prováděcí vyhlášku). Daň se vztahuje jen na bankovní instituce, přitom 

jsou mezi jednotlivými těmito zeměmi i významné rozdíly v definici poplatníků, a to i ve vztahu 

k zahrnutí dceřiných společností v zahraničí. Totéž platí i pro vymezení daňového základu. V Německu 

daň putuje do speciálního fondu, zatímco ve Velké Británii a ve Francii jde o běžný příjem státního 

rozpočtu. (Zatím) chybí dohody o zamezení dvojího zdanění, je však otázkou, zda takové dohody 

budou moci být v budoucnu sjednány, protože v Německu jde výslovně o „dávku“ (Abgabe), nikoliv 

daň. Francie má jednu sazbu daně (0,25 %), z minimálního regulatorního kapitálu, což je propočtová 

hodnota odvozená z aktiv vážením podle rizika. (Sullivan 2011).  

Od roku 2011 byly v Rakousku zákonem o stabilizačních odvodech institucí finančního trhu zavedeny 

dvě daně: stabilizační odvod 0,055 % pro banky s bilanční sumou 1-20 mld. EUR a 0,085 % s aktivy 

přes 20 mld. EUR a zvláštní stabilizační odvod pro deriváty se sazbou 0,013 %. Očekávaný roční výnos 

daně je 500 mil. EUR. (Wagner 2011). Maďarsko pro letošní rok inovovalo zvláštní daň z finančních 

institucí (již zmíněná „bankovní daň“), nejvyšší sazba pro banky s aktivy přes 50 mld. HUF činí 0,53 %; 

systém progresívních sazeb platí i u pojišťoven – nejvyšší sazba je 6,4 % z pojistného nad 8 mld. HUF. 

Banky platí nově též zvláštní daň ze zisku se sazbou 30 %, ta je však započitatelná na bankovní daň. 

(Molnár 2011). Další tři členské země EU (Švédsko, Lotyšsko, Portugalsko) také zavedly bankovní daň; 

v červnu 2011 byla bankovní daň uzákoněna v 10 zemích EU, v dalších zemích je tato daň v procesu 

realizace. Na Slovensku ministerstvo financí vypracovalo návrh zákona o „osobitnom odvode 

vybraných finančných inštitúcií“, jimiž se rozumí banky a pobočky zahraničních bank. Jedinou 

výjimkou v EU by do budoucna mohlo být Česko, nicméně dokument Evropské rady nestanoví, jaká 

konkrétní daň a do kdy by měla být zavedena. Zcela rozdílné konstrukce této daně signalizují, že 

obecně potřebné propojení s celým systémem regulace nemohlo být dostatečně vzato na zřetel a je 

tak zjevné, že bankovní daň má v praxi dominantní fiskální význam, což ji staví do problematického 

světla. Připomeňme výše uvedený závěr studie IMF, podle něhož by vyhraněně fiskální úlohu měla 

mít daň z finančních aktivit, nikoliv bankovní daň. 

Zajímavou epizodou je Obamův loňský návrh na zavedení bankovní daně v USA. Měla se jmenovat 

Financial Crisis Responsibility Fee a měly ji platit finanční instituce s aktivy přes 50 mld. USD. 

„Poplatek“ měl uhradit již vynaložené veřejné náklady na stabilizaci amerického finančního sektoru, 

v průběhu příštích 10 let. Návrh se nesetkal s dostatečnou podporou v Kongresu a byl stažen.   

V posledních letech byla věnována opětně pozornost též dani z finančních transakcí, a to i v rámci EU. 

Výchozím teoretickým důvodem pro její existenci je snaha o zvýšení efektivnosti fungování finančních 

trhů, v praxi pak může vystoupit do popředí fiskální hledisko, a to buď ve zcela obecné rovině, nebo 

zdůrazňující nízké zdanění finančního sektoru, jež je třeba touto cestou zvýšit na „běžnou“ úroveň 

v daném státě. Podle IMF v řadě zemí G-20 tato daň v různých podobách existuje, se sazbami na 

úrovni 10-50 bazických bodů, nicméně podle IMF v dosti různé podobě a s obtížně vystopovatelnými 

efekty na finanční trhy. V praxi těchto zemí lze pozorovat pokles významu FTT, také v zájmu 

konkurenceschopnosti domácího finančního sektoru. (Claessens et al. 2010). Nutno však dodat, že 
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tyto existující formy FTT mají většinou dosti parciální charakter a v podstatě je nelze srovnávat s dnes 

navrhovanou podobou FTT.  

V rámci EU má FTT výraznou podporu ze strany německé a francouzské vlády a naopak je tvrdě 

odmítána např. dnešní britskou vládou. Často se zdůrazňuje, že v dnešním globalizovaném světě by 

takováto daň musela být v podstatě jednotná, nemá-li působit více deformačně než pozitivně. Bývá 

zdůrazňován kumulativní charakter daně z finančních transakcí, podobně jako byla kdysi kritizována 

všeobecná daň z obratu. Studie IMF i dalších významných institucí se vyslovily proti zavedení 

„generalizované“ Tobinovy daně. (IMF 2010, EC 2010). Jedním z argumentů studie Světové banky je i 

to, že výnosy této daně by se koncentrovaly do několika zemí. (Honohan, Yoder 2010). 

Na druhé straně existují podrobné studie, které dokládají možnou větší účinnost daně z finančních 

transakcí k potlačení spekulativních transakcí – již třeba proto, že bankovní daně postihují držbu 

rizikových instrumentů, nikoliv počet a rozsah transakcí s nimi. Schulmeister (2010) uvádí, že studie 

IMF a Evropské komise se opírají spíše o „světový názor“, jak by podle teorie měly fungovat finanční 

trhy, než o empirické poznatky. Dokládá také, že všeobecná daň z finančních transakcí by vynesla asi 

desetkrát více, než kolik odhaduje Komise. S. Schulmeister odhaduje, že FTT se sazbou 0,05 % by 

vedla k poklesu obchodů (finančních transakcí) o zhruba 65 %; i pak by objem těchto transakcí ve 

vyspělých zemích byl 35 * HDP. FTT s touto sazbou by v EU měla vynést řádově 233 mld. USD, při 

dvojnásobné sazbě (0,1 %) by výnos měl činit cca 321 mld. USD. (Knoke 2010).  

Po vzniku bankovních daní v EU pokračují občanské kampaně na podporu FTT, a to bez zřetele na 

existenci bankovních daní. FTT by podle těchto představ měla být zavedena i jako daň navíc, vedle 

bankovní daně. Připomeňme koncepci IMF ve vztahu k bankovní dani (FSC), podle níž měla být tato 

daň jedním ze skloubených nástrojů regulace finančního sektoru. EU usiluje o nový, v podstatě 

jednotný systém této regulace z úrovně EU, práce na tomto systému jsou však náročné a možná i 

problematické – a mezitím celá řada zemí EU zavedla zcela různé bankovní daně, které tak či onak 

postihují aktiva finančních institucí. Ve srovnání s touto náročnou koncepcí bankovní daně se koncept 

daně z finančních transakcí zdá být relativně jednoduchý – neváže se na konkrétní, navíc ještě 

neexistující celkovou regulaci finančního sektoru a vše je postaveno na jednoduché konstrukci 

(zatížení obratu), která má vést k potlačení spekulativních obchodů – a ještě přinést podstatné 

fiskální příjmy. I IMF se zabýval FTT, v exekutivním shrnutí své Zprávy pro G-20 tuto daň však vůbec 

nezmiňuje.  

T. Matheson, autor příslušné kapitoly studie IMF, k tomu uvádí, že Zpráva zvažovala možné použití 

FTT pro obecné fiskální účely, dala však přednost dani z finančních aktivit (FAT), vybírané ze součtu 

zisků a mezd finančních institucí (rozličně, variantně definovaných). Zpráva však nevyloučila využití 

FTT pro jiné účely! (Claessens et al. 2010). Mathesonovu analýzu lze považovat za v mnohém 

užitečnou, nicméně lze v ní najít i slabiny – když např. proti FTT argumentuje kaskádovitostí daně (při 

velmi nízké sazbě!) anebo její neefektivnost z pohledu regulace finančních trhů dokládá působením 

konkrétních, ale velmi parciálních a selektivních daní tohoto druhu ve světě. Z těchto důvodů 

nepovažuji dosavadní „teorii“ FTT za dostatečně doloženou, průkaznou. To platí i o tvrzení, že FTT 

přímo neoslovuje systemické riziko. 

V posledních dvou letech je podpora zavedení daně z finančních transakcí na postupu. Zatímco 

v první polovině roku dala EK z různých důvodů přednost bankovní dani před FTT, došlo k aktivizaci 

Evropského parlamentu, který v rezoluci z 25. 3. 2010 vyzval k zavedení bankovní daně i daně 



10 
 

z finančních transakcí. Tyto názory se pak začaly prosazovat i v rámci EK a narůstající podpora FTT je 

posílena návrhem, aby právě FTT se stalo přímo vybíranou „evropskou“ daní. V říjnu 2010 je FTT již 

Komisí prezentována jako možná vlastní daň EU. Koncem března 2011 se konalo Bruselské daňové 

fórum, organizované EK, kde v centru pozornosti byly otázky nízkého zdanění finančního sektoru a 

jeho variantního řešení v podobě daně z přidané hodnoty (VAT), FTT a FAT. V červnu 2011 se 

předseda EK J. M. Barroso opakovaně vyslovil pro zavedení evropské FTT; na podzim 2011 se očekává 

první legislativní návrh. Aktuálně jsou tyto návrhy blokovány zejména Velkou Británií a Švédskem, 

z obavy před přemístěním finančních trhů mimo EU; vlády těchto zemí však nejsou proti celosvětové 

FTT.  

Ve vztahu k naší zemi nepovažuji daň z finančních transakcí aktuálně za prioritu. V podstatě totéž by 

bylo možno říci i o bankovní dani, zde je však zásadní skutečností to, že bankovní daň je postupně 

zaváděna v jednotlivých zemích EU. V každém případě lze však považovat za účelnou Česka 

v případném společném projektu EU takového druhu.  

Zdanění finančních aktivit 

V rámci reforem finančního sektoru doporučil IMF zavést daň z finančních aktivit, jako případný 

doplněk bankovní daně. Zpráva IMF zvažuje tři variantní verze FAT: 

• FAT 1: FAT ve formě zdanění objemu mezd a zisků společností (addition method – součtová 

metoda FAT), což je vlastně tzv. důchodový (příjmový) typ daně z přidané hodnoty (VAT), 

resp. zpráva IMF hovoří o součtovém typu VAT;  

• FAT 2: FAT ve formě zdanění „renty“(rent-taxing FAT) v podobě nadměrných mezd a zisků, čili 

zdanění výdělků anebo zisků nad stanovenou míru; u mezd by příslušnou hranicí byly mzdy a 

bonusy nad úroveň jiných odvětví, u zisku by šlo o převyšek nad „normální zisk“;  

• FAT 3: FAT ve formě zdanění výnosů vysoce rizikových finančních aktivit (risk-taking FAT), 

přesahujících stanovenou mez.  

Celkově je zřejmé, že autoři zprávy IMF nejsou příliš nadšeni nově navrhovaným zdaněním finančního 

sektoru. I u FAT zdůrazňují potřebu dalšího zkoumání této problematiky, resp. posuzování 

konkrétních návrhů na zavedení takové daně. FAT je potřeba řešit ve vazbě na problematiku VAT. 

První uvedená varianta FAT se uplatňuje v řadě zemí v návaznosti na plné či výrazné vynětí finančního 

sektoru, resp. finančních služeb z daně z přidané hodnoty. Např. Dánsko takto zdaňuje mzdy ve 

finančním sektoru sazbou přesahující 9 %, v jiných oborech vyňatých z VAT se platí jiná sazba z mezd. 

Podobná praxe je ve Francii. (Claessens et al. 2010). 19 členských zemí EU má pojišťovací daň nebo 

podobnou daň. Celkově lze říci, že téměř všechny členské země EU mají zdanění uvedeného typu, ne 

však všechny tyto země toto zdanění specifikují jako náhradní řešení za VAT. (Delacroix 2011).  

Druhá uvedená varianta FAT se ve formě zdaňování „nadměrných“ bonusů manažerů používá ve 4 

zemích ze vzorku členských zemí EU a dalších 4 zemí, FAT 2 vznikla jako reakce na finanční krizi. 

(Delacroix 2011). Velká Británie a Francie zavedly dočasnou daň (na jedno použití) z bonusů ve 

finančním sektoru, obě se sazbou 50 % z částek přesahujících 25 000 GBP, resp. 27 500 EUR. Příčina 

vzniku FAT 2 je obecně zřejmá: selhání podnikového managementu, resp. corporate governance 

v podmínkách nástupu mimořádných regulačních opatření. Je obtížně představitelné, že by většina 

zemí (vlád) měla zájem, aby se FAT 2 stala obecnou složkou daňového systému.  
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Mimo významnější odborně-politickou pozornost je třetí uvedená varianta FAT. 

Finanční krize „odhalila“ nízké zdanění finančního sektoru – v mezinárodním průměru, v relaci k jiným 

odvětvím ekonomiky. Finanční instituce tuto skutečnost v minulosti výrazně odmítaly, 

z pochopitelných důvodů, byť jde v zásadě o zřejmou věc. Projevovalo se to např. tak, že se 

zdůrazňoval negativní dopad vynětí pojištění podniků z VAT na náklady podniků; běžně se zde hovoří 

o tom, že tyto finanční služby jsou nadměrně zdaněny (overtaxed) – v důsledku toho, že pojišťovna 

nemůže uplatnit odpočet VAT na vstupu a podnik – kupec pojištění majetku – také nemůže uplatnit 

odpočet VAT za zaplacené pojistné, protože pojistné VAT nepodléhá. Schématicky tyto skutečnosti 

jistě platí, nicméně by bylo záhodno vycházet z analýz celkových poměrů na pojistných a vůbec 

finančních trzích. Obecné analýzy finančního sektoru v poslední době prokázaly významný vliv 

skutečností vyjádřených hesly „too big to fail“ a „too big to save“. (Demirgüç-Kunt – Huizinga 2011).             

Závěr pro zdanění (a dotování) finančního sektoru je celkem jednoduchý: není žádný důvod „šetřit“ 

finanční sektor – pokud jde o výši zdanění. 

Problematikou celkové míry zdanění bankovního sektoru se zabýval zejména H. Huizinga. Došel 

k závěru, že sektor je celkově „poddaněn“ (undertaxed), a to na úrovni 0,24 % HDP, resp. 0,17 % 

bankovních aktiv ročně. Podle kalkulace IMF lze dodatečné fiskální zdroje tohoto rozsahu získat daní 

z finančních aktivit typu 1 se sazbou 5 % (z mezd a zisků). Uvažovaný standard odpovídajícího zdanění 

bankovního sektoru zahrnuje nejen běžné zdanění bankovního sektoru v normálních dobách, ale i 

veřejné náklady na bankovní krize; nezahrnuje již dopady na ekonomiku (soukromé náklady na 

bankovní krize). Pokud by se do propočtu začlenily i dopady na ekonomiku, tak by výsledný údaj byl 

zhruba trojnásobný. (Huizinga 2011).  

Zajímavé jsou zkušenosti Dánska s daní z finančních aktivit, jak byly předneseny na letošním 

Bruselském daňovém fóru. Příslušná dánská daň nezatěžuje zisky finančních institucí. Dani podléhají 

tyto aktivity: bankovnictví, hypotéky, pojišťovnictví a penzijní fondy. Zdaňují se mzdy včetně 

příspěvků do penzijních fondů a jiných benefitů a bonusů. Aktuální sazba daně je 10,5 % a celkový 

výnos daně představuje 0,25-0,3 % HDP. FAT v Dánsku vznikla v procesu náhrady několika příspěvků 

na sociální zabezpečení zvýšením sazby VAT od roku 1988 a 1992 s tím, že podniky vyňaté z VAT 

(včetně finančního sektoru) platily daň z celkových mzdových nákladů. Sazba daně je nižší, než kolik 

by odpovídalo globálnímu výnosu „ušlé“ VAT; z tohoto pohledu byla propočtena potenciální sazba 

FAT ve výši 25,7 % z mezd. Jednotná sazba VAT v Dánsku činí 25 %. Ve prospěch relativně nízké sazby 

FAT se uvádějí tyto pragmatické argumenty:  

• Omezení nadměrného zdanění podnikových nákupů finančních služeb; 

• Při absenci mezinárodní koordinace: omezení ztráty mezinárodní konkurenceschopnosti a 

rizika úniku.  

Dánské zkušenosti ukazují, že:  

� FAT lze implementovat jako (nedokonalou) náhradu za chybějící VAT z finančních služeb; 

� Při mírné sazbě FAT není důvod se obávat, že by daň potlačovala aktivity finančního sektoru; 

� Mezinárodně koordinovaná FAT by zvýšila výnosový potenciál daně; 

� Neexistují přesvědčivé technické argumenty pro výluku zisků, opcí na cenné papíry apod. 

z daňového základu. 
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Pokud jde o zisk jako součást daňového základu FAT, tak autor konferenčního příspěvku navrhuje 

použít daňový základ u daně z příjmů korporací, snížený o imputovaný výnos akcií. (Sørensen 2011). 

Mezinárodní zkušenosti a tendence ukazují, že je potřebné zavést daň z finančních aktivit v Česku; 

„šanování“ finančního sektoru, typické pro naši republiku, není v tomto směru ničím odůvodněné. 

FAT (s koncepcí FAT 1) nemá vazbu na finanční krizi a je odůvodněna zásadou horizontální rovnosti 

zdanění.  

Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty vznikla jako náhrada všeobecné daně z obratu, zaváděné po první světové 

válce na „přechodnou dobu“, než se patřičně stabilizují veřejné finance. Všeobecná daň z obratu 

přežila druhou světovou válku, docházelo ke zvyšování původně nízkých sazeb a velmi brzy se 

ukázalo, že ji bude nutno zásadně reformovat, má-li se odstranit její základní problém, označovaný 

jako kaskádovitost této daně. Všeobecná daň z obratu se fakticky platí i z daně zaplacené na 

předchozím výrobním či prodejním stupni a není tedy „konkurenčně neutrální“, preferuje vertikálně 

kombinované podniky. Teorie dospěla k nezbytnosti nahradit relativně jednoduchou, leč nikoliv 

„konkurenčně neutrální“ všeobecnou daň z obratu buďto všeobecnou daní z „čistého“ obratu, nebo 

jednofázovou daní z obratu (daní z prodeje „konečnému“ spotřebiteli či prodejci). Obě potenciální 

nástupnické daně z obratu měly mít – z pohledu teorie – jednotnou sazbu. (Haller 1957). 

Jednofázovou daň z obratu mají dnes v podstatě již jen USA. V ostatních zemích se prosadila daň 

z čistého obratu, zejména v podobě (nepřímé) daně z přidané hodnoty s několika sazbami, 

diferencovanými podle produktů. Alternativní formou VAT byla přímá daň z přidané hodnoty, kdy se 

zdaňuje přidaná hodnota podniku, sestávající z mezd a zisku; jedná se o již výše zmíněný důchodový 

(příjmový), popř. součtový typ VAT.  

Teoretický model racionální daňové soustavy vytvořený (H. Hallerem) po druhé světové válce, kdy 

výrazně narůstala úloha státu v ekonomice, byl založen na dvou základních daních: na dani z příjmů a 

na dani z čistého obratu, která se „konkretizovala“ do podoby daně z přidané hodnoty. VAT v tomto 

modelu mohla dosáhnout i stejné významnosti jako daň z příjmů. (Pojistné sociálního pojištění bylo 

podle této koncepce pojistným, nikoliv daní, se všemi souvislostmi a důsledky z toho vyplývajícími.) 

Politici uchopili daň z přidané hodnoty jako nejen fiskální nástroj, ale případně i jako nástroj sociální a 

obchodní. Tomu odpovídá stávající konstrukce VAT i v EU: nulová sazba daně při vývozu (i v rámci 

EU), přetrvávání několika sazeb i po značném úsilí o sjednocování pravidel této daně. Systém VAT 

vyvinutý v dnešní EU v 60. letech a zavedený Směrnicí EHS z roku 1967 se stal základním modelem 

zdanění spotřeby v téměř celém světě. Vedle svých koncepčních výhod má tento systém i své 

nedostatky, mj. i z pohledu administrativní náročnosti.  

Jedním z nedostatků stávajícího systému daně z přidané hodnoty je zacházení s finančními službami, 

kdy finanční služby jsou principiálně od VAT osvobozeny, což znamená i nemožnost odpočtu daně 

obsažené v ceně produktů nakupovaných příslušnými podniky. Tento odchylný přístup k finančním 

službám je vysvětlován specifiky finančních služeb, resp. placení za tyto služby. Podle tohoto přístupu 

finanční instituce mohou účtovat za své služby (Poddar, English 1997): 

• Explicitní poplatky a provize a 

• Implicitní poplatky ve formě marže (rozpětí).  
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Zdanění „explicitních“ poplatků a provizí VAT je samo o sobě bezproblémové, lze zde uplatnit 

základní konstrukci VAT. Problém je však u finančních služeb založených na marži (margin-based). 

Marže, např. úrokové rozpětí samo o sobě dokonce představuje přidanou hodnotu, základním 

problémem je však tuto marži „rozdělit“ na část patřící k obchodu s dodavatelem (vklad) a 

s odběratelem (úvěr). Zvláštní konstrukce VAT pro tyto účely (cash-flow approach) sice byla 

vytvořena (Poddar, English 1997), v praxi se však alespoň zatím neuplatnila.  

Na úrovni EU se uznává, že dosavadní přístup ke zdanění finančních služeb VAT je zastaralý. Navíc ani 

praxe jednotlivých členských zemí není jednotná a postupující vytváření jednotného trhu zde vytváří 

prostor pro nežádoucí daňovou optimalizaci. V rámci EU se zatím prosazuje pouze tendence umožnit 

více finančním institucím volbu základního systému VAT, namísto dnešního osvobození finančních 

služeb („option to tax“). To je hlavním obsahem návrhu nové Směrnice z roku 2008. Dopady těchto 

návrhů však nejsou zatím dostatečně analyzovány. (Feria, Lockwood 2010).  

Přístup EU ke zdanění finančních služeb VAT považuji za nedostatečně koncepční a razantní. Může 

být vyvolán existencí nejrůznějších zájmů, včetně vlivu lobby. Další postup v této oblasti již zřejmě 

naráží na základní konstrukční prvky VAT, tak jak vznikly před desítkami let, kdy ještě nebyly PC a kdy 

finanční služby měly podstatně menší úlohu než dnes. V každém případě by bylo účelné zvážit zásadní 

reformu VAT, zejména přechod k důchodovému, resp. součtovému typu daně z přidané hodnoty. 

Kromě toho, že plně technicky vyhovuje finančnímu sektoru, je také podstatně jednodušší. S touto 

reformou by se odstranila i nulová sazba VAT při exportu, což by bylo též další podstatné 

zjednodušení.  

Minimálním programem reformy VAT na úseku finančních služeb je zahrnutí všech „explicitně 

poplatkových“ služeb do základního systému (konstrukce) VAT. Tím odpadne i problém nadměrného 

zdaňování finančních služeb pro podniky, protože zde tyto služby zjevně převažují. Podnikům by se 

mj. zlevnilo neživotní pojištění. V několika zemích na světě tato praxe existuje (jako příklad je 

uváděna Jižní Afrika) a problémy s tím zřejmě nejsou, resp. alespoň nejsou publikovány. I v některých 

dalších ohledech se praxe mimo Evropu zdá být pružnější než politika VAT v EU.  

Pokud jde o margin-based finanční služby v podmínkách stávající obecné konstrukce VAT, mohlo by 

pravděpodobně pomoci, kdyby se modelově opustil přístup, podle něhož příslušné podniky „žijí“ 

z marže, a nahradil se modelem poskytování jednotlivých služeb, kdy banka poskytuje úvěry a 

„odděleně“ poskytuje i další služby včetně služeb vkladových. Úvěrové služby jsou honorovány úroky 

a poplatky a k oběma těmto cenám lze účtovat dnešní standardní VAT. Ze základních finančních 

služeb tedy zbývá ještě posoudit vkladové služby. Pokud banka účtuje poplatky za poskytování 

vkladových služeb, není problém je zdanit. Pokud banka poskytuje úrok z vkladů, tak minimálně podle 

jednoho z obecně teoretických přístupů ke zdanění spotřeby nejde o spotřebu, ale o její odklad – a 

proto není důvod úrok z vkladu zdaňovat; zde nám jde o VAT, nikoliv o daň z příjmů. Tato 

problematika si zaslouží další výzkum. (Všechny bankovní služby jsou zdaněny VAT v Maroku.) 

Za dnešního stavu, kdy finanční služby nejsou odpovídajícím způsobem zatíženy daní z přidané 

hodnoty, je plně oprávněné rychlé zavedení náhradní daně za VAT, nejlépe v podobě daně 

z finančních aktivit. V dnešních českých podmínkách lze takto zavést FAT ve tvaru zdanění mezd a 

zisku – ihned se sazbou 5 % – a v další fázi lze analyzovat možnosti zvýšení sazby. (V Izraeli platí 

finanční instituce FAT 1 ze součtu vyplacených mezd a základu daně z příjmů korporací, sazba je 16 % 

– shodně se základní sazbou VAT.)   
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Zdanění a dotování penzijních produktů 

V předchozím textu jsme se zabývali zdaněním finančních služeb u jejich poskytovatelů. Nyní přichází 

na řadu problematika zdanění finančních služeb, resp. produktů z pohledu jejich konečného 

spotřebitele. Tyto otázky jsou významné u penzijních produktů ve většině vyspělejších zemí světa, u 

tzv. stavebního spoření v několika zemích střední Evropy a u hypotečních úvěrů v řadě vyspělých 

zemí.  

Konkrétní řešení problematiky daně z přidané hodnoty a daně z finančních aktivit dopadá přímo či 

nepřímo na poskytovatele finančních služeb a jejich klienty, v závislosti na zvolené dani a její sazbě, 

jakož i na tržních poměrech. Při modelově základním řešení jsou tyto služby zdaněny shodně s jinými 

produkty: obecná ekonomická teorie nemá důvod k protěžování těch či oněch produktů. Analogický 

výchozí přístup ekonomické teorie platí i z pohledu spotřebitele; vlastně by mělo jít o totéž. Praktická 

řešení a problémy se zde odvíjejí od specifičnosti spoření v jeho vztahu ke zdanění příjmů a ke 

zdanění spotřeby. Jde zde o to, co a jak má být konkrétně zdaněno, zde konkrétně peněžní úspory 

(přírustek úspor a investic) domácností, zaměstnanců a jiných rezidentů, podniků a jiných institucí. 

Pokud teorie pojímá spoření jako odloženou spotřebu, pak je otázkou, zda tyto úspory zdanit 

v okamžiku jejich vytvoření, nebo v okamžiku jejich spotřeby, resp. výplaty dávky z produktu, 

zakoupeného u příslušné finanční instituce. Vzhledem k tomu, že v typickém případě investované 

úspory přinášejí výnos, je rovněž třeba posoudit a rozhodnout, zda a kdy zdaňovat tyto investiční 

výnosy. Modelové řešení těchto variant se odvíjí od koncepce celého daňového systému, resp. dvou 

základních daní, za něž můžeme považovat daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Volba těchto dvou 

daní jako základních daní je otázkou veřejné volby. Připomeňme, že řada teoretiků doporučovala 

nahradit daň z příjmů daní ze spotřeby – pokud by bylo (někdy) přijato toto řešení, pak to mělo 

zásadní dopad na zdanění úspor; dále však tuto variantu nebudeme uvažovat. 

Vyjdeme-li z klasického pojetí daně z příjmů, pak tvorba úspor je použitím příjmů a úspory se tedy 

vytvářejí z příjmů po zdanění. Pokud úspory přinášejí (kapitálový) výnos, je tento výnos nutno zdanit 

daní z příjmů. Výplata jednorázové nebo opakované dávky (plnění) z příslušného finančního produktu 

by v tomto pojetí již neměla být zdaňována jako příjem. Tato varianta přístupu ke zdanění úspor je 

v penzijní literatuře označována zkratkou TTE (Taxed, Taxed, Exempt). Variantu TTE je možno 

považovat za neutrální, popř. liberální přístup ke zdanění úspor. Ve světě se používá zřídka.  

Základní, ve světové praxi (v rozvinutých zemích) nejvíce využívanou variantou je opačná varianta 

EET, kdy příspěvky (vklady) klienta či jeho zaměstnavatele nejsou zdaňovány a kdy klient zaplatí daň 

z příjmů z jednorázové či opakované dávky, do níž se promítly i kapitálové výnosy v době spoření 

(placení příspěvků). Z pohledu zastánců zdanění spotřeby, resp. výdajů je v tomto systému dosaženo 

fiskální neutrality mezi běžnou a budoucí spotřebou – díky nezdaňování úspor. (Blanc 2011).  

Systém EET bývá označován jako systém odložené daně z příjmů. V typickém případě, který počítá i 

s existencí progresívní daně z příjmů, lze předpokládat, že klient na časovém odkladu daně z příjmů 

vydělá – a jedná se tedy o nepřímou státní podporu spoření, v praxi využívanou u penzijních 

produktů. V základní variantě tento systém funguje tak, že příspěvek na penzijní produkt, placený 

účastníkem, je odpočitatelný od základu daně z příjmů účastníka. Pokud příspěvek platí 

zaměstnavatel, neplatí zaměstnanec z tohoto příspěvku daň z příjmů a u zaměstnavatele se jedná o 
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daňově uznatelnou položku (u daně z příjmů korporací). Tyto odpočitatelné a uznatelné položky jsou 

standardně shora limitovány v příslušných zákonech.  

Systém EET je standardně ve světě používán též vůči pojistnému a důchodům ze sociálního pojištění. I 

zde jsou stanoveny limity – v podobě stropu pro placení pojistného, který se uplatňuje i při stanovení 

výše důchodu (ať již přímo či nepřímo). Mezinárodně doporučované stropy se pohybují mezi 125 % a 

200 % z průměrného celostátního výdělku. U nás systém sociálního pojištění v podstatě nemáme a 

tzv. pojistné sociálního a zdravotního pojištění je de facto pochybnou daní z příjmů zaměstnanců.   

V malém počtu zemí se používají i systémy ETT a TEE. V řadě zemí je zdanění např. dávek 

zvýhodněné, nižší. 

Systém příspěvku účastníka na penzijní produkty jako položky odpočitatelné od základu daně z příjmů 

(součást EET) lze nahradit slevou na dani z příjmů (snížením daňové povinnosti, tax credit), popř. 

přímým státním příspěvkem. Výhodou těchto variantních řešení je, v podmínkách progresívní daně 

z příjmů, možná jednotná výše státní podpory bez ohledu na výši příjmů daňových poplatníků; podle 

liberálů se však jedná o nevýhodu.  

Český systém státní podpory penzijního připojištění a tzv. soukromého životního pojištění je dosti 

nestandardní. Státní příspěvek k penzijnímu připojištění vznikl se vznikem tohoto produktu, jehož 

výhradními poskytovateli jsou „penzijní fondy“, fakticky specializované životní pojišťovny, ale bez 

standardní licence k poskytování životního pojištění, jak je dnes požadována v EU. Státní příspěvek k 

„penzijnímu připojištění“ má zvláštní konstrukci, kdy absolutní výše příspěvku roste od 50 Kč do 150 

Kč měsíčně (příspěvek účastníka od 100 Kč do 500 Kč měsíčně), relativní výše však klesá od 50 % do 

30 % příspěvku účastníka. Penzijní lobby od roku 1999 navíc prosadila daňovou podporu v podobě 

odpočitatelné položky od základu daně z příjmů účastníka, pokud tento takto spoří více než 500 Kč 

měsíčně (resp. 6 000 Kč ročně); takto lze odečíst až 12 000 Kč ročně. S ročním zpožděním byla 

uzákoněna paralelní analogická daňová podpora pro tzv. soukromé životní pojištění, poskytované 

životními pojišťovnami, která se vztahuje na pojistné až 12 000 Kč ročně. Od roku 2008 u nás byla – 

bez větší publicity – zavedena státní podpora příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a 

soukromé životní pojištění zaměstnanců, která spočívá v daňové uznatelnosti příspěvku až 24 000 Kč 

ročně na oba druhy produktů celkem; tato uznatelnost se vztahuje i na vyměřovací základ pro 

pojistné sociálního a zdravotního pojištění.  

Relativní výše státního příspěvku na penzijní připojištění je u nás podle mezinárodního srovnání OECD 

z roku 2006 nejvyšší na světě – viz Obrázek 2. To rozhodně není pozitivum, naopak je to výrazem 

plýtvání. Později zavedená státní podpora příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a 

soukromé životní pojištění je ještě podstatně vyšší, dosahuje řádu 95 % pomyslného ekvivalentu 

příspěvku zaměstnance (vyjadřuje stupeň preference příspěvku před výplatou mzdy); zavedení této 

státní podpory nepředcházely žádné analýzy efektivnosti. Chybí i následné analýzy. Ostatně tři formy 

státní podpory nemají žádné vzájemné logické vazby: u příspěvku zaměstnavatele si penzijní 

připojištění a soukromé životní pojištění konkuruje – platí jeden společný limit. U daňové podpory 

příspěvků účastníka má penzijní připojištění zvláštní limit a tzv. soukromé životní pojištění, 

představující velký počet nejrůznějších produktů se složkou na dožití, má jako celek samostatný limit. 

Nikdo se ani nesnaží vysvětlovat, proč je penzijní připojištění výrazně upřednostňováno státním 

příspěvkem před soukromým životním pojištěním. To trvá i nyní, kdy ministerstvo financí připravilo 

zásadní reformu penzijního připojištění, která z tohoto produktu vymýtí garanci nominální hodnoty 
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úspor a prvky pojištění a produkt devalvuje na investiční spoření. Nové produkty nových penzijních 

společností budou již dávno běžně prodávanými investičními produkty (a to nejen investičními 

společnostmi, ale i životními pojišťovnami); nová bude zejména konstrukce státního příspěvku.  

Obrázek 2: Fiskální stimulace penzijního spoření 

 

Pramen: (Whitehouse 2006) 

Přímé státní dotace i daňové výhody mají významné fiskální dopady. Z pohledu obecné ekonomické 

teorie má výrazně odchylný přístup ke zdanění těch či oněch aktivit či odvětví dopad na příslušné 

trhy. Z toho pro finanční sektor u nás vyplývá předpoklad relativní hypertrofie finančních služeb, 

jejich nadužívání, znamenající významnou národohospodářskou efektivnost. Současně je to až tristní, 

uvědomíme-li si obvyklé vysoké zisky ve finančním sektoru, spojené s nedostatečností konkurence 

nejen u nás.  

České penzijní připojištění a podobné produkty životních pojišťoven vlastně ani nepředstavují 

penzijní produkty, téměř všichni jejich účastníci si berou jednorázové vyrovnání místo penze. Jednak 

je to do značné míry přirozené, běžné chování lidí a navíc jsou nabízené penze poměrně drahé, což 

vyplývá i ze systému hospodaření soukromých pojišťoven a penzijních fondů. Navíc jsou významnější 

životní a zdravotní rizika, než riziko dožití; v první řadě jde o riziko invalidity. Není bez zajímavosti, že 

české penzijní fondy vůbec nenabízejí invalidní penzi dávkovou, která je optimálním zabezpečením 

pro případ invalidity – jistě také proto, že příspěvky účastníka na tuto penzi nejsou honorovány 

státním příspěvkem.  

Spoření na penzi v penzijních fondech a dalších finančních institucích je spojeno s poměrně vysokými 

správními náklady, zvláště ve srovnání se systémem veřejných penzí: nákladový handicap představuje 

3-4 % z aktiv, což přepočteno mezinárodně uznávaným poměrem aktiv a příspěvku (pojistného) 

představuje 60-80 % pojistného. Tato hodnota zahrnuje i vyšší náklady soukromého sektoru na 

doživotní penze. (Samotné vykazované náklady českých penzijních fondů jsou na úrovni 1,45 % 
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z aktiv.) Vedle toho ještě postavme státní podporu někde v rozmezí 30-95 % z příspěvku – a 

dostaneme dosti děsivou ilustraci efektivnosti penzijního „připojištění“.  

Hypertrofie českého penzijního připojištění je více než zřejmá – a zásadním způsobem k ní přispívá 

státní podpora. Z pohledu ekonomické teorie je jediným zásadním řešením zrušení veškeré státní 

podpory penzijního připojištění a soukromého životního pojištění. Jednak nejde o sociálně-politicky 

významný nástroj státní politiky a jednak státní podpora vyvolává zásadní distorze příslušných trhů. 

Takto razantně postupovali na Slovensku: od roku 2011 je tam zrušena státní podpora příspěvků 

účastníka na penzijní spoření; ministr financí navrhoval zrušit i státní podporu příspěvků 

zaměstnavatele na penzijní spoření, nepodařilo se mu to ale prosadit. S ohledem na stávající 

obrovský rozsah státních dotací v Česku lze doporučit – v prvním kroku – podstatné snížení státní 

podpory „penzijních“ produktů, konkrétně na rakouskou úroveň, která letos představuje státní 

příspěvek 8,5 % z pojistného (příspěvku) účastníka. Dnešní rakouský systém je platný od roku 2003; 

výše státní podpory závisí na úrokové hladině.  

Zdanění a dotování stavebního spoření 

Problematika stavebního spoření je ještě vyhraněnější než problematika penzijního spoření, zvláště u 

nás. Spořit si na bydlení je jistě účelné, není to však aktivita hodná státní podpory, s případnou 

výjimkou sociálně či propopulačně motivované politiky. Studie pro seminář Světové banky 

vyhodnotila české stavební spoření jako nejhorší produkt svého druhu. „Česká republika dovolila 

systému stavebního spoření růst nekriticky a zbytečně, kvůli politické popularitě.“ Naproti tomu 

Polsko je chváleno za to, že zrušilo rozhodnutí přijmout systém stavebního spoření. (Hoek-Smit, 

Diamond 2003) 

Jiná situace byla v Německu po první světové válce, kdy vznikly stavební spořitelny jako vzájemnostní 

instituce, umožňující soustředění prostředků od budoucích stavebníků v zájmu urychlení výstavby. 

Délka spoření a výše vkladů rozhodují ve stavebním spoření o tom, kdo bude mít přednost ve frontě 

na stavební úvěr (o pořadí rozhoduje „ohodnocovací číslo“). Obecně nelze mít nic proti jakýmkoliv 

kombinovaným produktům (zde spoření a úvěru); my se zde věnujeme „jen“ problematice zdanění a 

dotování finančních produktů a v tomto směru světová ekonomická teorie nenabízí politikům žádný 

argument ve prospěch dotování skutečného stavebního spoření, natož pak dotování neúčelového 

spoření označeného nálepkou „stavební“ (spoření), což je česká praxe. Navíc je toto neúčelové 

spoření dotováno velmi vysoce, což platí i po snížení předchozích státních příspěvků se sazbami 25 % 

(tzv. staré smlouvy) a 15 % (smlouvy uzavřené od roku 2004) na „pouhých“ 10 % od roku 2011.   

Z produktového hlediska je dnes stavební spoření nekalou konkurencí pro hypoteční úvěry. Původní 

myšlenka stavebního spoření se dávno vytratila – ostatně již ani nemá výchozí smysl, protože 

úvěrových zdrojů ve světě je více než dost a nikdo tedy nemusí čekat ve frontě na úvěr; teď jde jen o 

státní podpory v nejrůznějších podobách. Stavební spořitelny poskytují rozhodující většinu úvěrů ve 

formě tzv. překlenovacích úvěrů (otrocký překlad z němčiny: „meziúvěr“), které spočívají v tom, že 

klient ke stavebnímu úvěru musí mít (nově sjednat) stavební spoření, jehož jediným účelem je čerpat 

státní podporu. Z obecného hlediska je tento kombinovaný produkt absurdní – klient čerpající úvěr 

musí současně spořit. Státní podpora tak vytváří absurdní kombinované produkty. Institut stavebního 

spoření u nás zahrnuje tři typy produktů; všechny tři jsou absurdní (seřazení podle významnosti – 

obratu): 
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• Neúčelové střednědobé spoření (na 6 a více let), 

• Stavební úvěry v kombinaci se současným spořením, 

• Stavební úvěry poskytované po ukončení cyklu stavebního spoření. 

Stavební spoření má relativně velký význam – ze všech zemí světa – pouze v Německu (30 mil. 

smluv), Rakousku a v Česku (po cca 5 mil. smluv). Dále ještě existuje na Slovensku (1 mil. smluv), 

v Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku (statisíce smluv). Nejde tedy o produkt běžně používaný ve 

vyspělých zemích, naopak jde o zastaralý německo-rakouský produkt, který se obchodníkům podařilo 

exportovat do několika postkomunistických zemí. Z dnešního pohledu se přitom jedná vlastně o dva 

dosti rozdílné produkty:  

• Německé stavební spoření je přísně účelové, základní státní příspěvek 8,8 % z ročního vkladu 

do 512 EUR lze použít pouze na investice bydlení; přitom na státní příspěvek mají nárok 

pouze osoby s příjmem do 25 600 EUR (ženatí dvojnásobek), což je cca 80 % celostátního 

průměru; naproti tomu  

• Rakouské stavební spoření lze použít na cokoliv a kýmkoliv, sazba státního příspěvku je od 

roku 2003 závislá na rakouské úrokové hladině a nyní činí 3 % (v předchozích letech byla 

maximálně 4 %).  

Na německé účelové a sociálně orientované stavební spoření může přispívat též zaměstnavatel 

v rámci obecnější podpory spoření cestou zaměstnavatele, roční maximum příspěvku zaměstnavatele 

činí ve většině případů 470 EUR s tím, že státní podpora pro osoby s příjmem do 17 900 EUR (ženatí 

dvojnásobek) představuje 9 %. Další německou zvláštností a zajímavostí od roku 2008 je vytvoření 

souboru finančních produktů, poskytovaných různými finančními institucemi a označovaných jako 

Wohn-Riester: jedná se o státem dotované produkty penzijního pojištění v kombinaci s financováním 

vlastního bydlení. „Riesterův důchod“, resp. zde „Wohn-Riester“ předpokládá placení příspěvku až 4 

% ze mzdy do výše stropu sociálního důchodového pojištění (daňově uznatelný je příspěvek do 2 100 

EUR ročně). K tomu náleží státní příspěvek na účastníka 154 EUR ročně, dále na dítě 185 EUR (300 

EUR na dítě narozené od roku 2008) ročně. Takto naspořených prostředků lze použít k nákupu 

nemovitosti, ke splacení hypotéky nebo jiného úvěru či ke koupi podílu ve stavebním družstvu nebo 

v domově seniorů.  

Kombinace spoření na penzi a na vlastní bydlení se ve světě používá i v dalších zemích; delší dobu již 

v systémech provident funds např. v Singapuru a v Malajzii. V posledním období byla zavedena též 

v několika nejvyspělejších zemích, např. od roku 2007 na Novém Zélandu u produktu KiwiSaver, navíc 

ještě v kombinaci s možností čerpání prostředků v případě, kdy se klient dostane do významných 

finančních potíží (vážná nemoc, úraz, invalidita); Kiwisaver je jediným tamním státem podporovaným 

penzijním produktem. Podobně kombinovaný produkt nabízí jako podnikovou penzi federálním 

zaměstnancům USA Thrift Savings Plan (TSP). Kombinace spoření na penzi, na bydlení ve vlastním a 

na vybrané mimořádné události je smysluplným rozšířením penzijního pojištění a spoření a lze ji 

doporučit i pro Česko. Zabezpečení vlastního bydlení je smysluplným zabezpečením i na stáří a 

v tomto smyslu se často hovoří o dalším, čtvrtém pilíři důchodového zabezpečení. Z toho ovšem 

nevyplývá, že by neúčelové „stavební“ spoření mohlo či mělo být zahrnuto „do důchodové reformy“ 

jako plnohodnotná součást nového penzijního systému. (AČSS 2011). Německý Wohn-Riester je zcela 

jiný produkt než (německé) stavební spoření. Vytvoření kombinovaného produktu podle vzoru 

Wohn-Riester, KiwiSaver či TSP může být cílovým (popř. taktickým, dočasným) řešením aktuální 
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problematiky dotování českého stavebního spoření, penzijního připojištění a soukromého životního 

pojištění. Se státním příspěvkem se sazbou do 10 % z příspěvku účastníka.  

Důsledky světové finanční krize vedly u nás k hledání fiskálních úspor a české dotace neúčelového 

„stavebního“ spoření se dostaly „na tapetu“. Seriózní argumenty na jejich podporu se hledají obtížně 

a v podstatě jediným argumentem v jejich prospěch je to, že existují a že jejich okamžité zrušení by 

mohlo mít politické dopady (volby) a ekonomické dopady na příslušné zahraniční investice (do 

stavebních spořitelen) a na stavebnictví – pokud by nebyly vyváženy podstatným zvýšením poptávky 

po hypotékách. Na druhé straně je již z mezinárodních komparací zřejmé, že i snížené dotace 

nečelového střednědobého spoření se sazbou 10 % jsou vysoké a v nastoupeném trendu je potřeba 

pokračovat. Vidím zde tyto varianty: 

• Vytvoření rovných podmínek stavebního spoření a hypoték, tj. „degradace“ stavebního 

spoření na pouhou kombinaci spoření a hypoték, čímž se stavební spoření stane zbytečným, 

• Snížení sazby státního příspěvku na rakouskou úroveň (3-4 %),  

• Zavedení účelovosti užití státního příspěvku na bydlení (jako u hypoték). 

Paralelně je žádoucí provést sjednocení regulace s bankami a penzijními fondy:  

• Samostatnou regulaci stavebních spořitelen zrušit – přejít na systém (hypotečních) bank, 

• Sjednotit systém státního příspěvku na stavební spoření s penzijním připojištěním (až na 

sazbu). 

Zrušení speciální regulace stavebních spořitelen má zřejmě podporu NERV, který uvítal snahu o 

demonopolizaci stavebního spoření; podle členů NERV to povede ke zvýšení konkurence, ze které 

budou čerpat klienti. Podobně se vyjádřil ministr financí M. Kalousek.  

Tým IDEA se zabýval stavebním spořením ve studii o reformě veřejných financí: Průzkum domácností 

ukázal, že podpora stavebního spoření je dotací pro střední a bohatší vrstvy: využívá ji okolo 70 % 

domácností s příjmy mezi 30-70 tisíci Kč měsíčně, ale jen 17 % lidí s nejnižšími příjmy. Státní podpora 

zvyšuje nerovnost v příjmech zejména v chudší polovině domácností. (Švejnar et al. 2010). Státní 

podporu stavebního spoření navrhují zrušit postupně – snižováním limitu roční státní podpory o 50 

Kč měsíčně, tj. v průběhu 5 let. Redistribuční úlohu státní podpory stavebního spoření vtipně 

charakterizoval P. Zámečník: „stát z jedné kapsy středně příjmových obyvatel peníze formou daní 

vezme, a do druhé kapsy je po "přechroupání" státním aparátem formou státního příspěvku vloží. 

Samozřejmě nikoli zadarmo – klient si za to navíc musí zaplatit smlouvu u stavební spořitelny.“ 

(Zámečník 2011).   

K citované studii IDEA zaujala stanovislo Asociace českých stavebních spořitelen s tímto závěrem: 

„Profesor Jan Švejnar a jeho kolegové se pokusili nalézt cestu ke zrušení systému, který z hlediska své 

ekonomické filosofie odmítají. Výsledkem je materiál, který ukazuje především jejich neznalost 

produktu, u kterého prakticky ignorují roli vkladové fáze. Autoři nepochopili ani fungování úvěrové 

fáze, zcela viditelně podcenili objem poskytovaných půjček i významně vyšší míru odolnosti systému 

vůči okolnímu ekonomickému prostředí.“ (AČSS 2010). Asociace argumentuje velkými objemy 

poskytnutých úvěrů a podobnými významnými údaji. K nezbytnosti státních dotací a k jejich výši se 

však vůbec nevyjadřuje.  
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Obrázek 3: Ziskovost (return on equity) českých stavebních spořitelen a slovenské kvazimonopolní 
Prvej stavebnej sporiteĺne 

 

Pramen: (Dübel 2008)  

Na Slovensku je vývoj názorů na stavební spoření podobný jako u nás. Sazba státního příspěvku byla 

letos snížena z 12,5 % na 10 %, roční absolutní maximum státního příspěvku se přitom nezměnilo. 

K témuž datu bylo rovněž zrušeno daňové osvobození úroků ze stavebního spoření. Inštitút finančnej 

politiky při slovenském ministerstvu financí vyhodnotil stávající systém takto:  

„IFP identifikoval v celom systéme stavebného sporenia 5 hlavných problémových okruhov: úročenie 

je nižšie ako v bankách, štátna prémia sa poskytuje aj poberateľom nevýhodných medziúverov, štát 

dotuje v niektorých prípadoch bezúčelové sporenie a celkové poplatky „zhltnú“ 83% štátnej dotácie. 

Navyše sa dotuje sektor, který môže v budúcnosti byť silným destabilizačným faktorom pre Slovensko 

potom, ako prešlo na euro. 

Berúc do úvahy tieto faktory a v súčasnosti už dobre rozvinutý bankový sektor poskytujúci širokú 

škálu výhodnejších vkladových a lacnejších úverových produktov, považuje IFP za celkovo 

najvýhodnejšie štátnu podporu stavebného sporenia zrušiť. Ak by sa táto mala ponechať, tak 

alternatívny (avšak horší) scenár riešiaci identifikované problémy by mal obsahovať tieto legislatívne 

opatrenia, aby sa štátna dotácia viac dostávala do rúk občana: 

• Cenovo regulovať poplatky (napr. na úroveň obvyklú v bankovom sektore), aby sa súkromné 

spoločnosti nemohli obohacovať na štátnej dotácii na úkor klienta,  
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• Neposkytovať štátnu prémiu klientom čerpajúcim medziúver s cieľom zvýšiť relatívne 

atraktivitu stavebných úverov pred medziúvermi pre poskytovateľov,  

• Podmieňovať poskytovanie štátnej prémie čerpaním stavebného úveru, t.j. zrušiť tzv. 

priateľských sporiteľov.“ (Franek 2011). 

Jednou ze zvláštností slovenského trhu stavebního spoření je, že tam fungují tři stavební spořitelny, 

z nichž jedna („Prvá stavebná sporiteĺna“) má podíl na trhu asi 80 %. V Česku je stavebních spořitelen 

pět, což je podle obvyklých schémat ekonomické teorie málo na to, aby trh byl dostatečně 

konkurenční. Není bez zajímavosti, že v Rakousku mají jen čtyři tyto specializované banky, přitom 

poplatky ve stavebním spoření jsou tam výrazně nižší; poplatek za sjednání smlouvy se tam vybírá jen 

ve zvláštních případech. To se odráží i ve vysoké ziskovosti českých stavebních spořitelen.  

Slovenská vláda schválila návrh zákona, podle něhož dojde od roku 2012 k regulaci stavebního 

spoření v zásadě podle návrhu IFP. Pokud jde o výši státní podpory, tak tu stanoví ministerstvo financí 

svou vyhláškou, stejně jako dosud, a to podle výnosů státních dluhopisů.  

Trh stavebního spoření je samostatným finančním trhem jen v důsledku existence vysokých dotací 

tohoto produktu a cílovým řešením je spojení tohoto trhu s trhem hypotečním. Jako okamžité a 

jednoduché řešení doporučujeme další snížení státního příspěvku na rakouskou úroveň (3-4 %) a 

sjednocení konstrukce tohoto příspěvku s příspěvkem na penzijní připojištění, jakož i sjednocení 

regulace stavebních spořitelen a bank. S odstupem několika let pak státní příspěvek zrušit a případně 

zavést kombinovaný produkt typu Wohn-Riester. 

Odpočty hypotečních úroků 

Úroky z hypotečního úvěru lze v celé řadě zemí odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob. U 

nás lze takto daňově uplatnit až 300 000 Kč ročně. V souvislosti s připravovanou reformou daně 

z příjmů ministr financí M. Kalousek publikoval záměr tuto daňovou výjimku zrušit. Po intervenci 

poslanců jeho vlastní strany tento návrh změnil – odpočet se má snížit na 80 000 Kč ročně. Věcně 

doplňme, že odpočet se u nás týká i konkurenčních úvěrů ze stavebního spoření, takže v tomto 

ohledu platí rovné podmínky mezi oběma produkty. Pokud bychom pátrali po tom, jak u nás došlo 

k zavedení odpočtů hypotečních úroků, tak bychom nejspíše zjistili, že někdy někdo to navrhl s tím, že 

se tím povzbudí bydlení ve vlastním a že takové odpočty jsou v řadě zemí na Západě běžné. Pokud 

bychom analyzovali redistribuční působení těchto odpočtů na poplatníky, tak zjistíme, že jde o 

podporu zejména majetnějších vrstev. S (umělým) snížením sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 

% se rozsah státní podpory snížil; jakmile se sazba daně zvýší, tak její redistribuční efekt se opětně 

zvýší. Pro významný počet poplatníků nemůže mít odpočet hypotečních úroků (a úroků z úvěrů ze 

stavebního spoření) žádný smysl již proto, že jejich daňová povinnost je i bez tohoto odpočtu nulová.  

Vášnivé diskuse o odpočtu hypotečních úroků od základu daně z příjmů se vedou v USA; byly 

vyvolány potřebou snížit zvyšování státního dluhu. V USA jsou tyto odpočty nejvýznamnějšími 

odpočty od základu daně a mají tak podstatný význam nejen pro výnos daně z příjmů, tak i na 

dotčené poplatníky. Jsou publikovány analýzy odpočtů hypotečních úroků, které říkají, že jde o 

nespravedlivou podporu bohatých: jedná se o klasickou dotaci „shora dolů“, protože poskytuje 

desetkrát vyšší daňové úspory domácnostem s příjmem převyšujícím 250 000 USD, než 

domácnostem s příjmem 40-75 tisíc USD; nic nepřináší 65 % poplatníků využívajích standardního 

odpočtu, neposkytuje žádný přínos pro téměř polovinu všech majitelů domů a pro čtvrtinu majitelů 
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domů s hypotékou, nic nedává nízkopříjmovým domácnostem a jenom minimální efekt přináší 

středněpříjmovým a starším domácnostem. (Ventry 2009). Limit úroků je v USA velkorysý, je možno 

uplatnit i hypoteční úroky za druhý dům rodiny; podmínky mohou splnit i jachty (mohou být i dvě). 

Podle analytiků je výsledkem odpočtů hypotečních úroků v USA i celková deformace a hypertrofie 

trhu fomů a hypoték, ztráta konkurenceschopnosti USA atd. Soudí se, že státní podpora ani 

neposiluje bydlení ve vlastním.  

Je zřejmé, že odpočty hypotečních úroků v USA jsou z pohledu mainstreamové ekonomické teorie i 

daňové politiky jako takové neobhajitelné. Obamova administrativa vloni navrhovala omezení těchto 

a podobných odpočtů od základu daně z příjmů, neuspěla však v Kongresu. Obdobnou politiku bude 

americká vláda zřejmě navrhovat i v rámci jednání o federálním rozpočtu na rok 2012. My bychom si 

měli položit otázku, jak je možné, že podobný systém odpočtu hypotečních úroků vůbec vznikl.  

Vydáme-li se do historie amerických hypotečních odpočtů, tak zjistíme, že problém povstal již v době 

vzniku tamní federální daně z příjmů. A že je zde úzká vazba na samotnou koncepci zdanění příjmů 

jako základního sloupu daňové soustavy. Po celou dobu existence daně z příjmů se totiž diskutuje 

otázka, co mám být předmětem této daně, resp. jak vymezit příjem pro tyto účely. Je zde i patrná 

snaha se nějakým způsobem „vypořádat“ s předchozím systémem výnosových daní, které se snažily 

samostatně postihnout jednotlivé hlavní zdroje příjmů, samozřejmě s ohledem na tehdejší technické, 

ekonomické a sociální možnosti a předpoklady. Při hlubším studiu dřívějších výnosových a nynějších 

příjmových daní zjistíme, že základní odlišnost je „pouze“ v dnešním důrazu na subjektivní platební 

schopnost (jednotlivých osob či domácností); výnosové daně se snažily zdaňovat čisté výnosy 

„objektů“, braly na zřetel pouze hrubé výnosy a náklady.  

Historickým východiskem dnešních osobních daní z příjmů (personal income tax, daň z příjmů 

fyzických osob) je pojetí domácnosti jako hospodářské jednotky, která má hrubé výnosy a také 

náklady. Do tohoto hospodaření patří i vaření a vůbec zpracování potravin a dalších nakoupených 

produktů. Patří sem i zemědělská výroba na zahradě či na poli jakékoliv velikosti. Patří sem rovněž 

úklid domácnosti včetně nákupu spotřebičů a jejich amortizace. Zásadní a stále významnější položkou 

je bydlení. Bydlím-li v nájmu, mám náklady na nájem a další služby. Bydlím-li ve vlastním, poskytuji si 

stejné služby sám sobě. A i když tedy neplatím nájemné, musím vycházet z konstrukce, že nájemné 

platím sám sobě – a mám tedy jak příjem (který je třeba zdanit), tak také výdaje na bydlení (které je 

třeba zohlednit při zdanění jako náklady). Fiktivní příjem z nájmu je v teorii označován jako 

imputované nájemné (imputed rent). Pokud si bydlení včetně zařizovacích předmětů a veškerého 

vybavení domácnosti pořídím na úvěr, mohu (musím) do nákladů dát i úroky a pojištění s tím 

související. Takto lze ilustrovat přístupy celých generací daňových teoretiků ke zdanění příjmů. Není 

divu, pokud řada teoretiků dospěla k závěru, že je správnější zdaňovat spotřebu či výdaje, popř. začali 

interpretovat příjmy (ke zdanění) jako spotřebu či tomu blízkou kategorii. A nepřekvapuje, že 

v centrálně řízeném hospodářství (komunistickém systému) se dospělo k závěru, že je možné a 

potřebné směřovat ke „státu bez daní“ (rozuměj od obyvatelstva, domácností), protože všechny 

fiskální příjmy lze technicky snadno získat formou odvodů podniků včetně daně z obratu.  

Odpočty hypotečních úroků jsou z pohledu daňové teorie většinou jen součástí nákladů na pořízení 

bydlení. Autoři učebnic zde prezentují bydlení ve vlastním jako investici, srovnatelnou s investicí do 

cenných papírů; obě investice by měly mít rovné (daňové) podmínky. (Rolph, Break 1961; Haller 

1964). Řešení spočívá ve zdanění imputovaného nájemného s odpočtem nákladů na pořízení bydlení. 
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O tomto řešení je však třeba přesvědčit i voliče; nestačí mít rádoby skvělou teorii. „Přestože důvody 

pro zdanění imputované renty mohou být z podstaty věci silné, je toto zdanění politicky nepřijatelné 

a neprůchodné.“ (Musgrave, Musgraveová 1994). Za tohoto stavu je však třeba jasně odmítnout i 

existenci odpočtu nákladů na bydlení včetně odpočtu hypotečních úroků. „Reforma z roku 1986 

takovou úpravu neprovedla. Odrazem politické moci majitelů domů bylo odmítnutí dokonce i 

omezeného návrhu na zamezení odpočtu hypotečních úroků na získání jakéhokoli dalšího kromě 

prvního bytu domácnosti.“ (Musgrave, Musgraveová 1994).  

V posledním desetiletí je možno pozorovat tendenci k posunu daňové teorie: někteří autoři rozlišují 

dva koncepční přístupy k pořízení bydlení a k dalším předmětům dlouhodobé spotřeby:  

• Investiční přístup vyžaduje zdaňovat čisté imputované nájemné, tj. hrubé imputované 

nájemné po odpočtu odpisů a úroků z hypotečního úvěru; 

• Spotřební přístup znamená nezdaňování imputovaného nájemného a také neposkytování 

daňových odpočtů hypotečních či jiných úroků. 

Praktická daňová politika umožňuje propojit zdanění příjmů a zdanění budov; zdanění obytných 

budov ve vlastnictví jejich uživatelů lze mj. vysvětlovat i jako zdanění imputovaného nájemného, 

záviselo by mj. i na míře tohoto zdanění. Není bez zajímavosti, že právě v USA lze od základu federální 

daně z příjmů odečíst i daně z nemovitostí.  

Investiční přístup ke zdanění a dotování bydlení se uplatňuje jen v několika málo (asi pěti) zemích2 a 

mezinárodní přehledy jasně neuvádějí, o které země jde. Je to zřejmě i tím, že odpočty hypotečních 

úroků jsou jen jedním z nástrojů bytové politiky (a ostatními nástroji se zde nezabýváme; jde např. o 

státní dotace k úrokům, pokud překračují stanovenou mez, nebo o státní půjčky či státní podpory 

k půjčkám pro mladé). Odpočty hypotečních úroků jsou podle studie Světové banky z roku 2000 

tradičně dominantním nástrojem daňové podpory hypotečních trhů a vlastnictví domů. Vychází se 

přitom z toho, že bytová jednotka je investice. Někde byly odpočty hypotečních úroků nahrazeny 

slevami na dani v zájmu korekce distribučních neefektivit. Předpokladem úspěšnosti reforem dotací 

hypoték je jejich integrace s reformou finančního sektoru, bytového sektoru a s fiskální reformou. 

(Duebel 2000).  

K zemím, kde neexistují odpočty hypotečních úvěrů, patří skupina liberálněji orientovaných 

anglosaských států: Austrálie, Nový Zéland, Kanada a také Velká Británie, která je chválena za 

postupné zrušení těchto odpočtů.3 Zemí bez odpočtů hypotečních úvěrů je i Slovensko; to platí i pro 

úvěry poskytované ze stavebního spoření. Obrázek 4 uvádí přehled zemí OECD s odpočty hypotečních 

úroků, seřazených podle míry těchto veřejných dotací; promítají se zde i používané limity všeho 

druhu. Česko je podle tohoto propočtu na druhém místě, v těsném závěsu za Nizozemskem. 

V dotování finančních produktů jsme světová hvězda!  

Univerzální odpočty hypotečních úroků od základu daně z příjmů, jak existují u nás, nemají oporu 

v ekonomické teorii a je jen otázkou, v kolika krocích je lze zrušit. 

                                                           
2 Imputované nájemné však obvykle vychází z nízkých, zastaralých údajů. (Duebel 2000). 
3 Zrušení odpočtů hypotečních úroků ve Velké Británii se uskutečnilo v několika krocích od roku 1974 do roku 2000. Naproti 

tomu zrušení odpočtů pojistného životního pojištění se uskutečnilo v jednom kroku v roce 1984. (Adam et al. 2010).  
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Obrázek 4: Míry daňové podpory hypotečních úvěrů v roce 2009 

 

Pramen: (Andrews, Caldera Sánchez, Johansson 2011) 

Závěry 

Až na jedinou výjimku, kterou je neživotní pojištění podniků, je finanční sektor výrazně málo zdaněn a 

značně dotován. Finanční krize dosti změnila postoje EU a dalších institucí k finančnímu sektoru; 

důvodem byly značné fiskální náklady na regeneraci tohoto sektoru. Česko sice nebylo postiženo 

přímým selháním finančních institucí, nicméně by se mělo účastnit zejména akcí koordinovaných EU 

a IMF. I s ohledem na ziskovost českého bankovního sektoru se lze připojit k ostatním zemím EU a 

zavést bankovní daň, např. podle slovenského vzoru. 

Přístupy EU k aplikaci daně z přidané hodnoty na úseku finančních služeb vyžadují větší pružnost a 

propojení této problematiky s ostatními mezinárodně uvažovanými daněmi, s koncepcí zdanění 

příjmů, jakož i se zdaněním a dotováním penzijních produktů, stavebního spoření a hypotečních 

úvěrů. Okamžitou dílčí náhradou za chybějící zdanění finančních služeb v rámci daně z přidané 

hodnoty je zavedení daně z finančních aktivit poskytovatelů těchto služeb, se sazbou nejméně 5 % 

z mezd a zisků příslušných finančních institucí.  

Dotování penzijních produktů, stavebního spoření a hypotečních úvěrů je u nás extrémně vysoké, ve 

srovnání se světem. Systémy těchto dotací vyžadují zásadní reformu, která by měla být uskutečněna 

ve dvou až třech krocích, v zájmu postupné adaptace obyvatelstva a finančního sektoru a 

v návaznosti na další reformní kroky. Bez zbytečného odkladu lze doporučit snížení dotací stavebního 

spoření, penzijního připojištění a soukromého životního pojištění na rakouskou úroveň, přitom 

sjednotit konstrukci těchto dotací. Obdobně je potřebné podstatně snížit odpočty úroků z hypoték a 

ze stavebního spoření a sjednotit regulaci bank a stavebních spořitelen. Perspektivně lze buďto zrušit 

státní podporu těchto finančních produktů, nebo státní podporu sjednotit a koncentrovat do 
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produktů sdružujících zabezpečení bydlení, ve stáří a při mimořádných událostech, např. podle 

německého vzoru. 
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