
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: VIII 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 4. dubna 2019, s termínem dodání 

stanovisek do 18. dubna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 

Z/

D 
Připomínky Vypořádání 

2. Ministerstvo 

kultury 

1. Z K čl. V – novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

Ministerstvo kultury požaduje upravit § 7 odst. 4 zákona tak, aby z části celostátního 

hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle 

odstavce 1, která je podle písm. a) příjmem státního rozpočtu, bylo vyčleněno 50 mil. Kč 

pro Státní fond kultury České republiky (dále jen „fond“). Částka požadovaná pro fond 

přibližně odpovídá současným zdrojům, resp. výdajům fondu, tzn. navrženou změnou by se 

zdvojnásobila částka, se kterou fond může nakládat ve prospěch podpory 

kultury/kulturních projektů. Vzhledem k tomu, že součástí materiálu není závěrečná zpráva 

z hodnocení dopadů regulace (RIA) s údaji o současných příjmech veřejných rozpočtů 

z daně z hazardních her, ponecháváme procentuální vyjádření odpovídající výše uvedené 

částce na předkladateli. O příslušnou procentní částku by tedy měl být snížen podíl  - 

příjem státního rozpočtu uvedený v písm. a).  

Fond byl zřízen za účelem poskytování podpory jednotlivým kulturním projektům. Těžko 

však může tuto úlohu plnit bez dostatečných finančních zdrojů. Právě dlouhodobá 

nedostatečnost těchto zdrojů je největší překážkou ve fungování fondu v souladu s jeho 

posláním. I v Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že se Ministerstvo kultury zaměří 

na zefektivnění fondu, s čímž koresponduje i hledání dalších zdrojů financování.  

Použití části výnosu z hazardních her (respektive z loterií podle terminologie předchozí 

právní úpravy) pro financování kultury bylo dlouhodobě umožněno. Zákon č.  202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, vázal až do novely 

provedené zákonem č. 300/2011 Sb. vydání povolení k provozování loterií a jiných 

podobných her na použití části výtěžku ve stanovené výši mj. i na kulturní účel (viz 

§ 4 odst. 2 „…bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak 

veřejně prospěšný účel použito části výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce 

stanovenému procentu“). Současně bylo stanoveno, že část výtěžku z loterií a jiných 

podobných her lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel stanovený v povolení (§ 16 

odst. 1). Kromě toho i  sám zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České 

republiky, kterým byl tento fond zřízen, upravoval výnosy z loterií organizovaných fondem 

jako jeden z jeho možných finančních zdrojů, a to až do nabytí účinnosti zákona 

č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her.  

V návaznosti na diferenciaci hazardních her, vyjádřenou odstupňováním výše sazby daně 

Nevyhověno. Rozpor. 

Požadavek připomínkového místa směřuje nad rámec 

předloženého návrhu zákona. 

Ministerstvo financí nesouhlasí s požadavkem na změnu 

§ 7 zákona o dani z hazardních her spočívající ve 

vyčlenění části výnosu daně z hazardních her připadající 

na státní rozpočet přímo Státnímu fondu kultury České 

republiky, neboť přímé vázání rozpočtového určení části 

výnosu daně z hazardních her na konkrétní účely, byť by 

se tak stalo prostřednictvím alokace části daňového 

výnosu vybranému státnímu fondu, je proti koncepci 

Ministerstva financí. Ministerstvo financí zastává názor, 

že by v případě rozpočtového určení daně z hazardních 

her měl být zachován neúčelový charakter bez přímé 

vazby daňových příjmů na konkrétně stanovený účel (tj. 

v tomto případě podpora kultury a kulturních projektů). 

Požadavek by měl být řešen prostřednictvím výdajové 

strany státního rozpočtu a nikoli prostřednictvím příjmové 

strany státního rozpočtu (tj. přímého rozdělení daňových 

příjmů). 

Současně se připomíná dříve uplatněná zásadní 

připomínka Ministerstva financí k návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (naše čj. MF-27416/2018/1402-5), podle které je 

navrhováno Státní fond kultury České republiky v 

časovém horizontu konce volebního období zrušit. 

Ministerstvo financí již dlouhodobě navrhuje zrušení 

některých státních fondů a jejich začlenění do příslušných 

kapitol především z důvodu zvýšení transparentnosti 

veřejných financí. V případě Státního fondu kultury České 
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podle míry škodlivosti dané hry, navrhuje Ministerstvo kultury podíl fondu na výnosu daně 

pouze u hazardních her jiných, než jsou technické hry, tedy u těch s tzv. nižší mírou 

škodlivosti. Názor, že existují významné odlišnosti mezi technickými hrami a ostatními 

druhy hazardu, judikoval i Ústavní soud (viz sp. zn. Pl. ÚS 15/15).   

Tato připomínka je zásadní. 

republiky jsou navíc prostředky poskytovány na stejné 

účely jako prostředky z rozpočtu kapitoly Ministerstva 

kultury. Z uvedených důvodů se nepovažuje za systémové 

naopak příjmy tohoto státního fondu zvyšovat. 

Dále upozorňujeme na nesrovnalost v textu připomínky. 

Na podporu kulturních projektů je v současné době 

Státním fondem kultury České republiky poskytováno cca 

25 mil. Kč ročně, zbývající část rozpočtovaných 

prostředků slouží k zajištění fungování fondu. Požadované 

navýšení tedy představuje ztrojnásobení nikoli 

zdvojnásobení nyní poskytované částky na kulturní 

projekty, jak je uvedeno v připomínce Ministerstva 

kultury. 

Vyjádření k vypořádání 

Ohledně vypořádání proběhlo jednání na úrovni náměstků. 

Ministerstvo kultury trvá na uplatněné připomínce, ale 

nevyjádřilo se, zda trvá na rozporu. 

4. Ministerstvo 

práce 

a sociálních věcí 

1. D K části páté – Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 

K čl. IX 

K navrhovanému zrušení osvobození od daně z plynu pro zemní plyn určený k použití, 

nabízený k prodeji, nebo používaný pro výrobu tepla v domovních kotelnách uvádíme: 

Třebaže je zrušení osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od 

daně z plynu zdůvodňováno implementací již provedené směrnice, kterou se mění struktura 

rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (přičemž 

k odůvodnění návrhu máme rovněž výhrady, viz připomínka níže), doporučujeme zvážit 

okolnosti realizace tohoto návrhu. Zrušení osvobození od daně, resp. navýšení sazby daně 

z plynu, bude mít pozitivní fiskální dopad a potenciálně též environmentální. Avšak 

negativní sociální dopad vyvolaný tím, že náklad bude přenesen na konečné spotřebitele 

a promítne se ve zvýšené ceně tepla dodávaného domovními kotelnami, není zhodnocen. 

Dle údajů uvedených v důvodové zprávě bude tímto zvýšením cen tepla zasaženo přibližně 

400 tisíc domácností. Dále - tyto dotčené domácnosti budou v nerovném postavení, vlastní 

aktivitou těžko ovlivnitelném, vzhledem k tomu, že domácnosti, které si plynem topí samy, 

nebo domácnosti, jimž je dodáváno teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla 

v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, 

budou od daně z plynu nadále osvobozeny. 

Nevyhověno. 

Náklady na bydlení by měly vzrůst dotčeným 

domácnostem velmi nepatrně. Za předpokladu, že cena 

zemního plynu pro domovní kotelny se neliší od ceny 

zemního plynu určeného domácnostem a za předpokladu, 

že cena paliva představuje přibližně 80 % nákladů 

výsledné ceny tepla z domovní kotelny, vzroste při 

navrhovaném zrušení osvobození cena tohoto tepla o 

1,9 %. 

Cílem tohoto opatření je alespoň částečné narovnání 

podmínek subjektů, které dodávají teplo více 

domácnostem. V případě nepřijetí tohoto opatření by 

mohla být ohrožena existence některých centrálních 

zdrojů vytápění s vážnějším sociálním dopadem na 

předmětné domácnosti.  

Cílem navrhovaného opatření je rovněž odstranění 

nesystémové daňové výjimky a zajištění plného souladu 

s evropskou legislativou. 

4. Ministerstvo 

práce 

a sociálních věcí 

2. D K důvodové zprávě k části 3.3.3. - Zrušení osvobození zemního plynu spotřebovaného 

domovními kotelnami od daně z plynu  

Odůvodnění uvedené v důvodové zprávě k této navrhované změně nepovažujeme za 

adekvátní.  

Citovaná směrnice (viz připomínka výše) připouští možnost osvobození „… od daně nebo 

sníženou úroveň zdanění na elektřinu, zemní plyn, uhlí a pevná paliva používané 

domácnostmi nebo organizacemi, které dotyčný členský stát považuje za dobročinné.“, 

přičemž předkladatel uvádí: „…že v případě domovních kotelen se až na určité výjimky 

Bere se na vědomí. 

Odůvodnění bylo upraveno následovně: 

Z dikce ustanovení vyplývá, že v případě domovních 

kotelen se až na určité výjimky nejedná o spotřebování 

plynu dobročinnými organizacemi. Zemní plyn 

spotřebovaný domovními kotelnami, zejména v případech, 

kdy jsou tyto provozovány podnikatelskými subjekty, nelze 

rovněž považovat za zemní plyn spotřebovaný 
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nejedná o spotřebování plynu dobročinnými organizacemi.“ a pomíjí, že směrnice 

umožňuje osvobození i domácnostem. Dále předkladatel uvádí: „Zemní plyn spotřebovaný 

domovními kotelnami rovněž nelze považovat za zemní plyn spotřebovaný domácnostmi, 

neboť odběratelem tohoto plynu není fyzická osoba, ale v mnoha případech právnická 

osoba (společenství vlastníků jednotek), bytové družstvo nebo jiný majitel bytového domu.“ 

K tomu poukazujeme na skutečnost, že společenství vlastníků, je ve většině případů 

založeno na základě povinnosti, vyplývající z ustanovení  § 1198 občanského zákoníku, 

a to v případě, že je v domě vymezeno alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři 

jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Odběratelem zemního plynu tedy 

může být právnická osoba, v konečném důsledku je však zpravidla spotřebitelem konkrétní 

domácnost. 

Na základě výše uvedeného považujeme odůvodnění tohoto návrhu za nepřesné.  

domácnostmi. Také v případech, kdy je odběratelem 

tohoto plynu společenství vlastníků jednotek nebo bytové 

družstvo nebo jiný majitel bytového domu a teplo je 

následně rozúčtováno mezi jeho spotřebitele v domě, je 

splnění podmínky spotřeby zemního plynu domácnostmi 

diskutabilní. Mohou například nastat případy, kdy 

v předmětném domě (bytech) mohou být situovány i 

podnikatelské subjekty.  

Také ze smyslu směrnice (např. recitál 24) vyplývá, že 

osvobození od daně nemá být škodlivé pro řádné 

fungování vnitřního trhu a vést k narušení hospodářské 

soutěže. Pravidla pro státní podporu v oblasti životního 

prostředí dále požadují, aby podpora byla v zásadě 

udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž 

odvětví.  

Na základě výše uvedeného se navrhuje úprava dotčeného 

osvobození tak, aby jeho znění lépe odpovídalo směrnici a 

jejímu smyslu. 

6. Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

1. Z Zásadní připomínka: 
Ve vládním prohlášení stojí: „Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. 

Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými 

novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti."  

Požadujeme tedy do zákona o spotřebních daních zakomponovat víceletý výhled změn 

sazeb spotřební daně, aby nedocházelo z nenadání k takto skokovému zvýšení. Považujeme 

za nevhodné, že tento výhled není dopředu znám.  

Předložené změny ve spotřebních daních budou mít de facto pouze krátkodobou platnost. 

Provádění nekoncepčních a nepředvídatelných změn v oblasti nepřímých daní považujeme 

za nešťastné a mající velmi špatný vliv na podnikatelské prostředí v ČR. Cílem by měla být 

existence víceletého výhledu sazeb spotřební daně, aby nebyl domácí trh při plánování 

rozvoje a investic negativně ovlivněn, a tím i potenciál exportu do budoucna. 

Nevyhověno. 

Výhledy sazeb nejsou aplikovány ani u jiných daní, tímto 

by byly v oblasti spotřebních daních dány neopodstatněné 

výhody. Víceleté plánování sazeb dává firmám právě 

konkurenční výhody ve srovnání s odvětvími, na jejichž 

komodity spotřební daň uvalena není (ve smyslu 

umožnění zastřeného zvyšování marží společně 

s nárůstem sazby daně). Navíc je zpravidla spotřební daň 

přesunuta na konečného spotřebitele (poptávka je spíše 

neelastická), tedy není důvod se obávat negativního vlivu 

na podnikatelské prostředí. 

Závazek v Programovém prohlášení vlády je realizován 

především spojením vládních novel daňových zákonů do 

jednoho návrhu (tzv. balíček), nejčastěji s účinností k 1. 

lednu, čímž se zvyšuje přehlednost pro dotčené subjekty. 

To je ostatně případ i tohoto návrhu. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MPO souhlasí s vypořádáním s tím, že požadovalo do 

vypořádání doplnit, k jakým zákonům, resp. jejich 

úpravám, se uvedená část programového prohlášení vlády 

vztahuje, čemuž bylo vyhověno. 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. Z K Části šesté Účinnost: Nesouhlasíme s navrženým čl. XI, žádáme vypustit odstavec 

2 a ponechat pouze odstavec 1 bez označení. Tuto připomínku, kterou označujeme jako 

zásadní, odůvodňujeme následovně. Den nabytí účinnosti právního předpisu má být 

vyjádřen srozumitelně a jednoznačně; tento požadavek splňuje pouze odstavec 1. Odstavec 

Nevyhověno. 

Předkladatel si je vědom, že předložená úprava účinnosti 

návrhu zákona je v českém právu neobvyklá. Na druhou 

stranu obdobná konstrukce již byla použita v případě 
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2 však navrhuje variantní účinnost právního předpisu pro různé dny podle odlišné doby 

vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů a tyto časové varianty kombinuje s dělenou účinností 

pro některá ustanovení návrhu zákona. Navržená konstrukce odstavce 2 je nesrozumitelná 

a částečně nadbytečná (písmeno a) v kombinaci v některých případech s odstavcem 1). 

Nemáme problém s dělenou účinností, kterou však lze vázat pouze na konkrétně vymezená 

ustanovení návrhu právního předpisu. Účinnost zákona musí být zcela jednoznačná a nelze 

alternativně stanovovat jinou účinnost v návaznosti na odlišnou dobu jeho vyhlášení, neboť 

účinnost právního předpisu nelze podmiňovat dobou jeho vyhlášení (krom podmínky, že 

právní předpis může nabýt účinnosti nejdříve v den jeho vyhlášení). Pokud formulace 

odstavce 2 je motivována problémem s tabákovými nálepkami, lze toto řešit dělenou 

účinností pro výrobky značené tabákovými nálepkami, ale bez kalkulace s různými dny 

vyhlášení právního předpisu. Obdobně lze dělenou účinnost navrhnout i v případě daně 

z hazardních her (čtvrtletní zdaňovací období).  

pozbytí platnosti zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě 

některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z Evropské 

unie, nebo v případě nabytí účinnosti vyhlášky 

č. 106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., 

k provedení některých ustanovení celního zákona. 

Považuje ji však za vhodnější řešení než zavedené 

předkládání pozměňovacích nebo jiných návrhů, které 

mění účinnost v závislosti na průběhu legislativního 

procesu. Nezřídka se totiž stane, že takové návrhy nejsou 

podány nebo přijaty a zákon je vyhlášen později, než je 

jeho stanovená účinnost. To zcela jistě není ideální stav a 

nepřispívá k právní jistotě adresátů právních norem. 

Pokud by předkladatel zvolil pevné datum účinnosti bez 

alternativy, tak může v důsledku zpoždění legislativního 

procesu nastat situace, kdy toto datum bude předcházet 

vyhlášení předpisu ve Sbírce zákonů. 

Pokud by předkladatel naopak stanovil účinnost zákona na 

první den kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, mohl by zákon v případě rychlého průběhu 

legislativního procesu nabýt účinnosti již v roce 2019, což 

je nežádoucí z hlediska předvídatelnosti práva (pro tuto 

eventualitu navíc vůbec nebyly vyhodnoceny dopady). 

V zájmu srozumitelnosti však bylo do zvláštní části 

důvodové zprávy doplněno následující vysvětlení: 

Lze tak shrnout, že v případě, že zákon bude vyhlášen ve 

Sbírce zákonů do 15. listopadu 2019, nabyde celý zákon 

účinnosti dne 1. ledna 2020, a to podle čl. XI bodu 1. V 

případě vyhlášení zákona po 15. listopadu 2019 se bude 

postupovat podle čl. XI bodu 2 a pro přehlednost, kdy 

jednotlivá ustanovení zákona nabydou účinnosti, je 

uvedena následující tabulka: 
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Vyjádření k vypořádání 

Po e-mailovém a telefonickém jednání s připomínkovým 

místem bylo dohodnuto, že Ministerstvo spravedlnosti i 

nadále trvá na své připomínce (tj. nesouhlasí s navrženým 

řešením účinnosti), nicméně tato připomínka není 

předmětem rozporu s tím, že problematika účinnosti bude 

jistě řešena při projednávání materiálu v pracovních 

komisích Legislativní rady vlády a na Legislativní radě 

vlády. 

Předkladatel bude o výsledku tohoto jednání 

připomínkové místo informovat. 

 

9. Ministerstvo 

vnitra 

1. D Obecně: 

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že navržený zákon obsahuje návrhy několika novel 

zákonů, z nichž některé spolu věcně bezprostředně nesouvisí, ani nejsou vyvolány jinou 

navrhovanou změnou, resp. změnou jiného zákona, obsaženou v předloženém návrhu 

zákona. Tuto výtku již několikrát obsahovala i stanoviska Legislativní rady vlády 

u obdobných návrhů. 

Legislativní pravidla vlády stanoví v čl. 54 odst. 3 přesné pravidlo řazení jednotlivých 

zákonů v případě, kdy návrh zákona obsahuje více novel zákonů. V tomto případě se podle 

citovaného článku novely zákonů v návrhu zákona řadí v pořadí, v jakém byly 

novelizované právní předpisy vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Předložený návrh zákona však 

toto ustanovení nerespektuje, doporučujeme pořadí novel upravit. 

Nevyhověno. 

Programové prohlášení vlády obsahuje závazek, že změny 

daňových zákonů budou prováděny několika málo 

souhrnnými novelami. Zařazením těchto změn do jednoho 

právního předpisu (tzv. balíčku, jak je v daňové legislativě 

zavedenou praxí) se zlepšuje přehlednost a předvídatelnost 

daňových zákonů pro jejich adresáty. 

Řazení jednotlivých novel respektuje zavedenou zvyklost 

daňové legislativy, kdy jsou změny zákonů upravující 

přímé daně řazeny před změny zákonů upravující nepřímé 

daně. 

9. Ministerstvo 

vnitra 

2. D K čl. I bodu 5 – k § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb.: 

Dle čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády navrhujme slovo „doplňuje“ nahradit 

slovem „vkládá“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 

vnitra 

3. D K čl. III – k § 6 zákona č. 593/1992 Sb.: 

Jelikož má být předmětným novelizačním bodem nahrazen § 6 novým zněním, a to včetně 

nové poznámky pod čarou, doporučujeme dle čl. 57 odst. 2 a násl. Legislativních pravidel 

vlády na samostatný řádek uvést větu: „Poznámka pod čarou č. 27 zní:“ a až následně 

znění samotné poznámky pod čarou č. 27. 

Vysvětleno. 

V daném případě je nahrazen celý odstavec § 6 zákona 

č. 596/1992 Sb., proto se aplikuje čl. 57 odst. 1 a 2 

Legislativních pravidel vlády, podle kterého se věta 

„Poznámka pod čarou č. 27) zní: …“ neuvádí. 

9. Ministerstvo 

vnitra 

4. D K čl. V bodům 2 až 7 – k § 4 písm. b) až h) zákona č. 187/2016 Sb.: 

Navrhujeme v případech, kde je to možné, novelizační body spojit, neboť se jedná o jasné 

a jednoduché změny a celková přehlednost novely zůstane zachována. Nový bod by mohl 

např. znít: „V § 4 písm. b), c), g) a h) se číslo „23“ nahrazuje číslem „25“.“. Další 

novelizační bod by pak spojil pouze body 4 a 5. 

Vysvětleno. 

Pořadí novelizačních bodů sleduje pořadí novelizovaných 

ustanovení. V případě vyhovění připomínce by byly 

jednotlivé pododstavce § 4 novelizovány napřeskáčku. 

9. Ministerstvo 

vnitra 

5. D K čl. VII – k úvodní větě zákona č. 353/2003 Sb.: 

Doporučujeme v úvodní větě do výčtu novel zákona o spotřebních daních uvést novelu 

provedenou zákonem č. 453/2016 Sb. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 

vnitra 

6. D K čl. IX – k § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb.: 

S ohledem na již použitou formulaci při provádění změn v zákoně o stabilizaci veřejných 

rozpočtů např. v zákoně č. 366/2011 Sb. a zákoně č. 331/2014 Sb. doporučujeme uvést 

novelizační bod ve znění: „V čl. LXXII § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, se slova „a v domovních kotelnách“ zrušují.“. 

Vyhověno jinak. 

S ohledem na většinu ostatních právních předpisů 

novelizujících zákon č. 261/2007 Sb. bylo ponecháno i 

označení příslušné části zákona.  
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9. Ministerstvo 

vnitra 

7. D K čl. XI bodu 2 – k účinnosti: 

Doporučujeme ustanovení upravující účinnost navrhovaného právního předpisu v bodě 

2 upravit. Považujeme za zcela nevhodné vázat podmínky nabytí účinnosti na pouhý 

„možný“ případ vyhlášení zákona po 15. listopadu 2019. Předkladatel by si měl být vědom 

standardní délky legislativního procesu a v návaznosti na ni také postupovat. Navrhujeme 

jasně stanovit, kdy má ve vybraných článcích a bodech zákon nabýt účinnost, a to 

v souladu s čl. 53 Legislativních pravidel vlády.   

Nevyhověno. 

Předkladatel si je vědom, že předložená úprava účinnosti 

návrhu zákona je v českém právu neobvyklá. Na druhou 

stranu obdobná konstrukce již byla použita v případě 

pozbytí platnosti zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě 

některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z Evropské 

unie, nebo v případě nabytí účinnosti vyhlášky č. 

106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., 

k provedení některých ustanovení celního zákona. 

Považuje ji však za vhodnější řešení než zavedené 

předkládání pozměňovacích nebo jiných návrhů, které 

mění účinnost v závislosti na průběhu legislativního 

procesu. Nezřídka se totiž stane, že takové návrhy nejsou 

podány nebo přijaty a zákon je vyhlášen později, než je 

jeho stanovená účinnost. To zcela jistě není ideální stav a 

nepřispívá k právní jistotě adresátů právních norem. 

V zájmu srozumitelnosti však bylo do zvláštní části 

důvodové zprávy doplněno následující vysvětlení: 

Lze tak shrnout, že v případě, že zákon bude vyhlášen ve 

Sbírce zákonů do 15. listopadu 2019, nabyde celý zákon 

účinnosti dne 1. ledna 2020, a to podle čl. XI bodu 1. V 

případě vyhlášení zákona po 15. listopadu 2019 se bude 

postupovat podle čl. XI bodu 2 a pro přehlednost, kdy 

jednotlivá ustanovení zákona nabydou účinnosti, je 

uvedena následující tabulka: 

 

 
 

10. Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

1. D K bodu 3. 2. důvodové zprávy: 

Tato část důvodové zprávy mj. uvádí, že „z uvedeného je patrné, že v případě nutnosti 

zvýšit příjmy veřejných rozpočtů vyšším zdaněním hazardu, je nutné nastavit sazby daně 

tak, aby odpovídaly sazbám obsaženým ve vládním návrhu zákona o dani z hazardních her 

z roku 2015.“. 

 

Vyhověno. 

Text důvodové zprávy byl upraven. 
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MZV doporučuje zvážit, zda dotčenou pasáž důvodové zprávy formulačně neupravit tak, 

aby z ní bylo více patrné, že zvýšení daňových příjmů není primárním, nýbrž pouze 

akcesorickým cílem dotčené právní úpravy (srov. např. rozsudek SDEU ve věci Sporting 

Odds, C-3/17, EU:C:2018:130, bod 28).  

 

MZV doporučuje také zvážit, zda v této souvislosti výslovně neodkázat na důvodovou 

zprávu k vládnímu návrhu zákona o dani z hazardních her z roku 2015, jež obsahuje 

důkladnější zdůvodnění diferenciace daňových sazeb vzhledem ke společenské škodlivosti 

jednotlivých druhů hazardních her.  

10. Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

2. D K bodu 3.3.3. důvodové zprávy: 

Tato část důvodové zprávy uvádí, že „z dikce ustanovení vyplývá, že v případě domovních 

kotelen se až na určité výjimky nejedná o spotřebování plynu dobročinnými organizacemi 

a  v řadě případů se jedná o podnikatelské subjekty podnikající za účelem zisku. Zemní 

plyn spotřebovaný domovními kotelnami rovněž nelze považovat za zemní plyn 

spotřebovaný domácnostmi, neboť odběratelem tohoto plynu není fyzická osoba, ale 

v mnoha případech právnická osoba (společenství vlastníků jednotek), bytové družstvo 

nebo jiný majitel bytového domu. Z výše uvedeného vyplývá, že v daném ustanovení by 

mohla Česká republika být v rozporu se směrnicí, kterou se mění struktura rámcových 

předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Přijetím opatření 

bude tento stav odstraněn.“. 

 

MZV doporučuje zvážit, zda vyznačenou pasáž důvodové zprávy nevypustit či alespoň 

formulačně neupravit tak, aby nevyjadřovala výslovné pochybnosti o slučitelnosti 

dosavadní právní úpravy s unijním právem (např.: „navrhuje se úprava dotčeného 

ustanovení zákona, aby jeho znění přesněji odpovídalo příslušnému ustanovení směrnice“). 

Vyhověno. 

Odůvodnění bylo upraveno následovně: 

Z dikce ustanovení vyplývá, že v případě domovních 

kotelen se až na určité výjimky nejedná o spotřebování 

plynu dobročinnými organizacemi. Zemní plyn 

spotřebovaný domovními kotelnami, zejména v případech, 

kdy jsou tyto provozovány podnikatelskými subjekty, nelze 

rovněž považovat za zemní plyn spotřebovaný 

domácnostmi. Také v případech, kdy je odběratelem 

tohoto plynu společenství vlastníků jednotek nebo bytové 

družstvo nebo jiný majitel bytového domu a teplo je 

následně rozúčtováno mezi jeho spotřebitele v domě, je 

splnění podmínky spotřeby zemního plynu domácnostmi 

diskutabilní. Mohou například nastat případy, kdy 

v předmětném domě (bytech) mohou být situovány i 

podnikatelské subjekty.  

Také ze smyslu směrnice (např. recitál 24) vyplývá, že 

osvobození od daně nemá být škodlivé pro řádné 

fungování vnitřního trhu a vést k narušení hospodářské 

soutěže. Pravidla pro státní podporu v oblasti životního 

prostředí dále požadují, aby podpora byla v zásadě 

udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž 

odvětví.  

Na základě výše uvedeného se navrhuje úprava dotčeného 

osvobození tak, aby jeho znění lépe odpovídalo směrnici a 

jejímu smyslu 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. D K důvodové zprávě -  I. Obecná část  

Do úvodní pasáže, v části, kde je zmiňováno programové prohlášení vlády (poslední 

odstavec na 1. straně), případně do kapitoly 2.3 k odůvodnění hlavních principů 

navrhované právní úpravy, lze doplnit v souvislosti se zvyšováním spotřebních daní na 

tabák  

i alkohol také odkaz na kapitolu zdravotnictví Programového prohlášení vlády (str. 30-31), 

podle něhož Vláda bude při řešení problému závislostí prosazovat taková opatření, a to jak 

v oblasti prosazování práva, tak i v oblasti omezování poptávky, která povedou ke 

snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na návykových látkách 

Vyhověno částečně. 

Doplněno pro oblast spotřebních daní. 
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a hazardním hraní. Při řešení problematiky závislostí bude vláda uplatňovat národní 

politiku, která bude založena na vědeckých poznatcích a bude postavena na vyváženém 

uplatňování jak omezování nabídky a prosazování práva, tak omezování poptávky, tj. 

prevence, léčby a sociálního začleňování závislých osob. 

 

Odůvodnění: 

Cenová a daňová opatření patří bezesporu k nejefektivnějším  

a nejdůležitějším nástrojům ke snížení spotřeby tabáku i alkoholu, což je vědecky 

dokázáno. Předložený návrh novelizace zákona  

č. 353/2003 Sb. ohledně zdanění tabáku a lihovin tedy přispěje také k naplňování tohoto 

cíle Programového prohlášení. 

Tato připomínka je doporučující. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

2. Z K důvodové zprávě – I. Obecná část 

Navrhujeme v této části upřesnit, se kterými skupinami aktérů byl návrh konzultován 

zejména z okruhu zástupců průmyslu.  Pokud byl návrh konzultován se zástupci 

tabákového průmyslu, doporučujeme z důvodu transparentnosti a s ohledem 

na čl. 5.3 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (č. 71/2012 Sb. m. s.) tuto skutečnost 

v důvodové zprávě – obecné části explicitně zmínit. Obdobně by mělo být učiněno 

i v případě konzultování zástupců hazardního  

a alkoholového průmyslu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

Návrh nebyl v oblasti spotřebních daní a hazardních her 

konzultován, zástupci průmyslu se s ním seznámili po 

jeho odeslání do vnějšího připomínkového řízení a vložení 

do eKLEPu. Tato informace byla vložena na konec části 

2.3.2. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MZd souhlasí s vypořádáním. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

3. D K důvodové zprávě – kapitola 2.3. Spotřební daně a energetické daně 

Navrhujeme následující úpravu textu: 

„Navrhuje se zvýšení sazeb spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků, ze surového 

tabáku a zahřívaných tabákových výrobků za účelem zvýšení příjmů státního rozpočtu 

a zohlednění negativních zdravotních a sociálních důsledků konzumace alkoholu 

a tabákových komodit v návaznosti na jednání s Ministerstvem zdravotnictví, a dále 

v návaznosti na mezinárodní doporučení (OECD, WHO). Cenová a daňová opatření 

patří k nejefektivnějším a nejdůležitějším nástrojům ke snížení spotřeby tabáku, a to 

především u mládeže a slabších sociálních skupin, jak dokladují i mezinárodní studie 

a vědecké poznatky. Obdobně tomu je i u alkoholu. Zvýšení daní z tabáku a alkoholu 

patří také mezi hlavní doporučení OECD pro ČR ke zlepšení systému zdravotní péče, 

která jsou uvedena  

v publikaci Hospodářské přehledy OECD: Česká republika 2018.“ 

 

Odůvodnění: 

V argumentaci týkající se zmírňování zdravotních dopadů užívání tabáku a alkoholu by se 

předkladatel neměl odvolávat pouze na jednání s Ministerstvem zdravotnictví, ale i na 

mezinárodní doporučení a závazky. 

V této souvislosti doporučujeme doplnit vysvětlení, proč se nenavrhuje zvýšení sazeb 

spotřebních daní z ostatních typů alkoholických nápojů (pivo, víno…). 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno částečně. 

Důvodová zpráva byla upravena v oblasti doplnění 

mezinárodních doporučení a závazků. 
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11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

4. D K důvodové zprávě – kapitola 3.3.2 Zvýšení sazby spotřební daně… 

Poslední odstavec navrhujeme doplnit takto: 

„Dále se stejně jako v případě spotřební daně z lihu s ohledem na současnou vyšší 

dostupnost tabákových komodit navrhuje tuto dostupnost omezit za účelem zohlednění 

negativních zdravotních  

a sociálních důsledků jejich konzumace. Cenová a daňová opatření patří 

k nejefektivnějším a nejdůležitějším nástrojům ke snížení spotřeby tabáku, a to 

především u mládeže a slabších sociálních skupin, jak dokladují i mezinárodní studie 

a vědecké poznatky.“ 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

5. D K důvodové zprávě – kapitola 4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 

s ústavním pořádkem 

V posledním odstavci na str. 19 navrhujeme následující doplnění: 

„Vzhledem k charakteru spotřebních a energetických daní tyto dle daňové teorie dopadají 

v konečném důsledku na spotřebitele. Je tedy nutné v rámci zkoumání možného rdousícího 

efektu vyhodnotit dopad na platební schopnost spotřebitele. Jak již bylo uvedeno 

v předchozích částech, mzdy a platy v ekonomice rostly za poslední roky rychlejším 

tempem, než je navrhovaný růst sazeb daně. Z tohoto vyplývá, že rdousící efekt 

navrhovaného opatření by měl být vyloučen. Zároveň mírné snížení spotřeby těchto 

výrobků je zamýšleným vítaným cílem tohoto návrhu zákona a přispěje tak např. 

k zajištění práva na ochranu zdraví podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod.“ 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

6. Z K důvodové zprávě – kapitola 6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 

s mezinárodními smlouvami… 

V této kapitole postrádáme v souvislosti se zdaněním tabákových komodit zhodnocení 

souladu navrhované právní úpravy s Rámcovou úmluvou WHO o kontrole tabáku, jejíž 

smluvní stranou je i ČR (71/2012 Sb. m. s., dále jen „FCTC“). 

Lze minimálně konstatovat, že navržené opatření přispěje k  implementaci čl. 6 FCTC 

ohledně cenových a daňových opatření ke snižování poptávky po tabáku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

Tato informace byla vložena do obecné části důvodové 

zprávy. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MZd souhlasí s vypořádáním. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

7. D K důvodové zprávě – kapitola 7.3. Spotřební daně a energetické daně 

Doporučujeme zvážit, zda by další skupinou subjektů v rámci hodnocení dopadů neměla 

být i skupina spotřebitelů a doplnit informaci, jak se orientačně promítne zvýšení spotřební 

daně průměrně do koncové ceny za krabičku cigaret či do spotřebitelského balení nejčastěji 

prodávaných lihovin. Lze rovněž v případě tabáku připojit informaci ohledně cenové 

elasticity a očekávaného dopadu na prevalenci užívání tabáku (Uvádí se, že 10% zvýšení 

ceny tabákových výrobků redukuje ve vysoko příjmových zemích prevalenci (výskyt) 

užívání tabáku v populaci o 1 - 2.5%). 

Konkrétněji zvýšení zdanění/cen tabákových výrobků vede: 

 současné uživatele/kuřáky k pokusům o odvykání, 

 odrazuje bývalé uživatele/kuřáky od návratu k užívání/kouření, 

 chrání potenciální uživatele od zahájení (zejména efektivní v ochraně před 

přechodem z experimentování k pravidelnému užívání – děti, mladí lidé…), 

Vyhověno. 

Do kapitoly 7.3.3. byl vložen následující text: 

Dopad na spotřebitele 

Nelze předvídat, do jaké míry přenesou výrobci a dovozci 

tabákových výrobků zvýšenou daňovou zátěž na 

konečného spotřebitele v podobě vyšší ceny. Obecně lze 

konstatovat, že 10% zvýšení ceny tabákových výrobků 

redukuje ve vysoko příjmových zemích výskyt užívání 

tabáku v populaci o 1 – 2,5%. 

Konkrétněji zvýšení cen tabákových výrobků: 

• vede současné uživatele k pokusům o odvykání, 

• odrazuje bývalé uživatele od návratu k užívání, 

• chrání potenciální uživatele od zahájení (zejména 
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 vede k snížení užívání u současných uživatelů (kuřáků) atd. 

Dále lze doplnit v této souvislosti informaci, že snížení cenové dostupnosti a tím mírné 

snížení spotřeby tabáku/alkoholu může v dlouhodobějším horizontu představovat 

v komplexu s dalšími opatřeními snížení společenských nákladů užívání tabáku/alkoholu.  

Společenské náklady alkoholu viz.: http://www.iheta.org/p68-spolecenske-naklady-

konzumace-alkoholu-v-cr 

V případě tabáku některé odborné odhady hovoří o společenských nákladech ve výši až 

100 mld. Kč za rok. 

Tato připomínka je doporučující. 

děti a mládež) a 

• vede k snížení užívání u současných uživatelů. 

Snížení cenové dostupnosti a tím mírné snížení spotřeby 

tabáku může v dlouhodobém horizontu snížit společenské 

náklady užívání tabáku, které podle některých odborných 

odhadů činí až 100 mld. ročně. 

 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

8. D Obecně k důvodové zprávě  

Doporučujeme důvodovou zprávu doplnit o stanoviska odborných společností působících 

v oblasti kontroly tabáku a prevence alkoholu  zejména Společnosti pro návykové nemoci 

ČLS JEP, Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) a České asociace adiktologů. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno. 

Vzhledem k harmonogramu novely nebyl čas pro 

vyžádání předmětných stanovisek. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

9. D K návrhu - Část první - čl. II. přechodná ustanovení 

Bod 2. je zmatečný. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 

Přechodné ustanovení v čl. II bodě 2 je nezbytné, jelikož 

stanoví speciální právní úpravu ve vztahu k ustanovení čl. 

II bod 1. Přechodné ustanovení v čl. II bodu 1 obsahuje 

obecné pravidlo, podle kterého se nová právní úprava 

použije až pro první zdaňovací období následující po dni 

nabytí účinnosti předkládaného návrhu. Přechodné 

ustanovení čl. II bodu 2 se vztahuje k právní úpravě 

osvobození příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou 

podle zvláštní sazby daně (§ 36 a § 38d zákona o daních 

z příjmů). Upravuje tedy režim, který není nutné vázat na 

zdaňovací období, a tudíž se stanoví jeho aplikovatelnost 

již ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D K části třetí – změna zákona o dani z hazardních her 

Nepovažujeme za vhodné, aby došlo ke zvýšení sazby daně u všech typů hazardních her, 

kromě daně z technických her, neboť právě hrací automaty jsou z hlediska společenské 

nebezpečnosti považovány za nejnebezpečnější.  

 

Doporučujeme proto, aby došlo ke zvýšení sazby daně také pro dílčí základ daně 

z technických her.  

Vysvětleno. 

U všech druhů hazardních her bude v návaznosti 

na provedenou novelizaci dosaženo vrcholu Lafferovy 

křivky. Zdanění technických her bylo na vrcholu 

Lafferovy křivky provedeno již samotným zákonem 

o dani z hazardních her. V případě ostatních her však byla 

sazba daně pod touto úrovní v důsledku pozměňovacího 

návrhu přijatého v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky.  

V souladu se stávajícími poznatky Ministerstva financí 

o trhu s technickými hrami proto sazbu daně 

z technických her není možné zvýšit nad 35 %, protože by 

hrozilo, že by daň z technických her mohla mít rdousící 

efekt, který je protiústavní. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D K části čtvrté – změna zákona o spotřebních daních 

K Čl. VII, bod 1, § 70 sazby daně z lihu 

Předkladatel mimo jiné vychází z kritéria, že poslední navýšení sazby spotřební daně u této 

Nevyhověno. 

Zvýšení sazeb je politickým rozhodnutím, které má za cíl 

úpravu zdanění v oblasti některých návykových látek. 
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komodity proběhlo s účinností od 1. ledna 2010 a od té doby došlo ke značnému posunu 

ve vývoji cen u téměř všech komodit. Svůj návrh odůvodnil zejména významným vzrůstem 

průměrné mzdy oproti roku 2010 a tím i významným zvýšením dostupnosti lihu, 

což představuje zvýšení rizika ohrožení zdraví konzumentů. Zvýšení sazby daně se tedy 

navrhuje nejen z důvodu zajištění vyššího daňového výnosu, ale i z důvodu zmírnění 

sociálních a zdravotních dopadů na spotřebitele. 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika se vyznačuje vysokým daňovým zatížením 

podle evropské právní úpravy od okamžiku vstupu do Evropské unie, nepovažujeme nárůst 

sazby o 13% jako oprávněný. Na základě historických zkušeností z období prohibice se lze 

oprávněně domnívat, že způsob opětovného omezení dostupnosti lihu kýžené výsledky 

nepřinese, naopak se může stát, že se negativní jevy s dopadem do sociální oblasti 

prohloubí i s přesahem do šedé ekonomické zóny a kriminální činnosti. Pašování lihu 

a černý obchod s ním má velmi staré kořeny a různé pokusy o represe nepřinesly 

ani zvýšení výnosu daně, neboť se výroba přesunula do ilegálních struktur, ani zlepšení 

zdraví konzumentů, neboť alkohol z neznámých neregulovaných zdrojů byl často příčinou 

vážných zdravotních následků. 

  

Z těchto příčin i na základě skutečnosti, že toto významné zvýšení sazby spotřební daně 

z lihu nebylo s resortem MZe předem projednáno, nesouhlasíme s návrhem sazby 

a doporučujeme tuto situaci přehodnotit. 

Výší sazeb z lihu se v porovnání s okolními zeměmi nijak 

nevymykáme, proto není důvod se obávat výrazného 

zvýšení nelegálního obchodu. Např. dle vyjádření 

Potravinářské komory ČR dojde ke zvýšení ceny 0,5l 40 

% lihoviny o 9,1 Kč (předpokládán plný přenos na 

spotřebitele, ovšem může dojít i k tomu, že část zvýšení 

ceny ponesou producenti či obchodníci). A již vůbec nelze 

porovnávat uvedené navýšení ceny s prohibicí v USA 

v minulém století. 

Celní správa v posledních letech vykazuje stále větší 

úspěchy v boji s černým trhem, proto není důvod se 

obávat jeho přílišného rozvoje. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

3. D K části čtvrté – změna zákona o spotřebních daních 

K Čl. VII, bod 1, § 104 a § 130c sazby daně z tabákových výrobků a ze zahřívaných 

tabákových výrobků 

Chápeme potřebu sladění s podmínkami směrnice o struktuře a sazbách spotřební daně 

z tabákových výrobků, ale nevidíme potřebu navyšování spotřební daně u ostatních 

tabákových výrobků, které tato směrnice neupravuje. Zahřívané tabákové výrobky jsou 

výrobky zvláštního charakteru, které byly nově vyvinuty jako substitut tradičních 

tabákových výrobků a uvedeny na trh teprve v druhé polovině loňského roku. Výrobky 

slouží také jako alternativa odvykání kouření - jsou produktem s nižší rizikovosti pro 

spotřebitele, než tabákové výrobky spalované. Právě proto by tyto výrobky neměly být 

z hlediska sazby a výpočtu daně zahrnuty do stejné skupiny jako tabák ke kouření, aby 

byly dostupnější a zároveň méně rizikovou alternativou klasického kouření. Z výše 

uvedených důvodů MZe doporučuje, aby zahřívané výrobky byly zdaněny sazbou 

proporčně nižší než v případě tabáku ke kouření.    

  

Navýšení spotřební daně u tabákových výrobků, tak jak je nyní navrženo, povede 

ke zvýšenému falšování tabákových výrobků a uvádění do oběhu pašovaných tabákových 

výrobků ze zahraničí. 

Nevyhověno. 

Není nám známo, že by existovala nezávislá studie, která 

by nevyvratitelně dokazovala nižší škodlivost zahřívaných 

tabákových výrobků. Naopak úřady USA vydaly zprávu, 

že nižší škodlivost prokázána není. Rovněž je nelze 

považovat jako alternativu k odvykání kouření, neboť 

může též způsobovat závislost, byť na jiné komoditě. 

Sazby ostatních tabákových výrobků se zvyšují z důvodu 

zachování proporcionality ve zdanění alternativních 

výrobků. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

4. D K části šesté – účinnost 

Máme za to, že uvedené variantní nabytí účinnosti Čl. 53 Legislativních pravidel vlády 

neumožňuje. Doporučujeme upravit.  

Nevyhověno. 

Předkladatel si je vědom, že předložená úprava účinnosti 

návrhu zákona je v českém právu neobvyklá. Na druhou 

stranu obdobná konstrukce již byla použita v případě 

pozbytí platnosti zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě 
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některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z Evropské 

unie, nebo v případě nabytí účinnosti vyhlášky č. 

106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., 

k provedení některých ustanovení celního zákona. 

Považuje ji však za vhodnější řešení než zavedené 

předkládání pozměňovacích nebo jiných návrhů, které 

mění účinnost v závislosti na průběhu legislativního 

procesu. Nezřídka se totiž stane, že takové návrhy nejsou 

podány nebo přijaty a zákon je vyhlášen později, než je 

jeho stanovená účinnost. To zcela jistě není ideální stav a 

nepřispívá k právní jistotě adresátů právních norem. 

V zájmu srozumitelnosti však bylo do zvláštní části 

důvodové zprávy doplněno následující vysvětlení: 

Lze tak shrnout, že v případě, že zákon bude vyhlášen ve 

Sbírce zákonů do 15. listopadu 2019, nabyde celý zákon 

účinnosti dne 1. ledna 2020, a to podle čl. XI bodu 1. V 

případě vyhlášení zákona po 15. listopadu 2019 se bude 

postupovat podle čl. XI bodu 2 a pro přehlednost, kdy 

jednotlivá ustanovení zákona nabydou účinnosti, je 

uvedena následující tabulka: 

 

 
 

13. Ministerstvo 

životního 

prostředí 

1. D Důvodová zpráva nedostatečně vysvětluje pozitivní environmentální dopady spojené se 

zrušením osvobození zemního plynu pro domácí kotelny od daně z plynu. Doporučujeme 

doplnit důvodovou zprávu následujícím způsobem: 

Čtvrtý odstavec bodu 3.3.3 doporučujeme nahradit tímto: 

Tyto malé zdroje, na rozdíl od centrálních zdrojů tepla (CZT), nespadají do Evropského 

systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), v rámci něhož se cena 

povolenky, kterou musí centrální zdroje platit, v posledních letech prudce zvýšila. Tím 

dochází k ohrožení konkurenceschopnosti těchto centrálních zdrojů tepla, přičemž 

z environmentálního hlediska je vhodnější zásobovat domácnosti právě teplem z CZT. 

Společnosti provozující CZT si náklady spojené s nákupem emisních povolenek částečně 

promítají do ceny tepla, čímž, kvůli zvýšené ceně, hrozí odpojování odběratelů a jejich 

Vyhověno. 
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přechod na zdroje, které jsou doposud od zdanění osvobozeny a které zároveň nejsou 

environmentálně regulovány (na rozdíl od CZT, které podléhají regulaci EU ETS i regulaci 

z pohledu emisí látek znečišťujících ovzduší). 

13. Ministerstvo 

životního 

prostředí 

2. D Důvodová zpráva nedostatečně vysvětluje pozitivní environmentální dopady spojené se 

zrušením osvobození zemního plynu pro domácí kotelny od daně z plynu. Doporučujeme 

doplnit důvodovou zprávu následujícím způsobem: 

Pátý odstavec bodu 3.3.3 doporučujeme doplnit takto (přidat za první větu): 

Systémy CZT jsou totiž mimo jiné zmiňovány jako prvek kritické infrastruktury státu 

Státní energetickou koncepcí, která ve svém bodu 5.4 jako jeden z cílů jmenuje zajištění 

srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla. 

Vyhověno. 

13. Ministerstvo 

životního 

prostředí 

3. D Důvodová zpráva nedostatečně vysvětluje pozitivní environmentální dopady spojené se 

zrušením osvobození zemního plynu pro domácí kotelny od daně z plynu. Doporučujeme 

doplnit důvodovou zprávu následujícím způsobem: 

Šestý odstavec bodu 3.3.3 doporučujeme nahradit tímto: 

Při aplikaci tohoto opatření lze očekávat pozitivní environmentální efekt plynoucí 

z mírného navýšení ceny paliva fosilního původu pro tento okruh spotřebitelů, a to jak 

s ohledem na palivový mix a technologie využívané ve zdrojích z CZT, tak i s ohledem 

např. na vyšší návratnost opatření ke snížení energetické náročnosti budov. Zároveň dojde 

k zachování soustav CZT, které, jak už je zmiňováno výše, podléhají regulaci v rámci 

systému EU ETS, který je hlavním nástrojem EU určeným ke snižování emisí 

skleníkových plynů. Zachování systémů CZT má výhody rovněž z hlediska lokální 

ochrany ovzduší, kdy by při rozsáhlejší náhradě těchto zdrojů zdroji lokálními docházelo 

k navýšení koncentrací znečišťujících látek, především NO2, který je současně 

prekurzorem sekundárních částic, v důsledku nižších efektivních výšek komínů 

a umístěním zdrojů přímo v osídlených částech měst. Je tedy vhodné systémy CZT 

zachovat a postupně modernizovat z hlediska snižování ztrát v rozvodech a změny 

základního paliva s ohledem na emise CO2). 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

1. D Obecně k návrhu zákona 

Předně je třeba se kriticky vyjádřit ke skutečnosti, že návrh zákona obsahuje i jiné změny, 

než které byly uvedeny v žádosti o zkrácení lhůty pro provedení připomínkového řízení 

a o výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 

Nad rámec uvedené žádosti zařadil předkladatel do návrhu zákona i změnu vztahující 

se k dani z plynu, čímž dokonce překročil jeho avizovaný rozsah stran dotčených daňových 

zákonů.  

 

Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

(RIA), je třeba dopady navrhované právní úpravy vyhodnotit alespoň v důvodové zprávě. 

Ačkoliv toto vyhodnocení dopadů předkladatel do důvodové zprávy zahrnul, neučinil tak 

v případě zrušení osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od 

daně z plynu. Ve vztahu k této právní úpravě je tedy třeba do důvodové zprávy doplnit 

alespoň očekávaný dopad na veřejné rozpočty, daňové subjekty a na konečné spotřebitele.  

 

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že navržený zákon obsahuje návrhy několika novel 

zákonů, které spolu věcně bezprostředně nesouvisí, ani nejsou vyvolány jinou navrhovanou 

 

Bere se na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

Do části 3.3.3. důvodové zprávy bylo doplněno 

podrobnější vyhodnocení dopadů zrušení osvobození 

zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od 

daně z plynu. 

 

 

Nevyhověno. 

Programové prohlášení vlády obsahuje závazek, že změny 
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změnou, resp. změnou jiného zákona, obsaženou v předloženém návrhu zákona. V této 

souvislosti se poukazuje na čl. 39 odst. 4 a čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 

které stanoví, že v témže zákoně nelze upravovat věci různorodé a je-li navrhován zákon, 

který si vyžádá novelu jiného zákona nebo více zákonů, lze v rámci těchto novel upravovat 

pouze věci, které bezprostředně souvisejí se zákonem, který novelu jiných právních 

předpisů vyvolal. Jakkoli lze věcně pochopit důvody, jež vedly předkladatele ke zvolenému 

legislativnímu postupu, který považuje za hospodárný a legislativně rychlý, je třeba v této 

souvislosti upozornit na to, že tento postup může být kontraproduktivní k zajištění 

kvalitního projednání návrhu a k dosažení požadované kvality vládního návrhu zákona, 

jakož i k dosažení kvalitní výsledné podoby právní úpravy. Na tento nestandardní postup, 

který je v rozporu s Legislativními pravidly vlády, bylo Ministerstvo financí opakovaně 

upozorňováno jak předsedou Legislativní radou vlády, tak samotnou Legislativní radou 

vlády, a to například v červnu 2016 při projednávání návrhu zákona, kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní, nebo v červnu 2018 při projednávání návrhu zákona, kterým 

se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019.  

 

Legislativní pravidla vlády stanoví v čl. 54 odst. 3 přesné pravidlo řazení jednotlivých 

zákonů v případě, kdy návrh zákona obsahuje více novel zákonů. V tomto případě se podle 

citovaného článku novely zákonů v návrhu zákona řadí v pořadí, v jakém byly 

novelizované právní předpisy vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Předložený návrh zákona toto 

ustanovení Legislativních pravidel vlády nerespektuje a řazení jednotlivých novel 

odůvodňuje v obecné části důvodové zprávy tak, že řazení novel vychází „z vnitřní 

logiky“, čímž dochází k předřazení novely zákona o dani z hazardních her před novelu 

zákona o spotřebních daních a novelu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Na 

nesprávné řazení novel jednotlivých zákonů bylo Ministerstvo financí upozorněno 

Legislativní radou vlády již při projednávání návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní od roku 2019. Vzhledem k jednoznačnému ustanovení čl. 54 odst. 

3 Legislativních pravidel vlády, jakož i s ohledem na prověřené legislativní zvyklosti 

se doporučuje změnit pořadí jednotlivých novel tak, jak je v předmětném ustanovení 

Legislativních pravidel vlády stanoveno. 

 

Dále je třeba upozornit, že ani název návrhu zákona neodpovídá požadavkům 

Legislativních pravidel vlády a prověřeným legislativním zvyklostem, a tedy se doporučuje 

jej upravit tak, aby byly tyto požadavky respektovány. 

daňových zákonů budou prováděny několika málo 

souhrnnými novelami. Zařazením těchto změn do jednoho 

právního předpisu (tzv. balíčku, jak je v daňové legislativě 

zavedenou praxí) se zlepšuje přehlednost a předvídatelnost 

daňových zákonů pro jejich adresáty. 

Řazení jednotlivých novel respektuje zavedenou zvyklost 

daňové legislativy, kdy jsou změny zákonů upravující 

přímé daně řazeny před změny zákonů upravující nepřímé 

daně. 

Název zákona stručně vystihuje hlavní změny v něm 

obsažené. Nelze souhlasit, že by název Zákon, kterým se 

mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani 

z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, zákon o 

spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů byl vhodnější. 

 

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

2. D K části první – změna zákona o daních z příjmů 

K úvodní větě: V úvodní větě je třeba slova „zákon č. 32/2019 Sb.“ nahradit slovy 

„zákona č. 32/2019 Sb.“. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

3. D K části první – změna zákona o daních z příjmů 

K novelizačnímu bodu 5: V rámci novelizačního bodu 5 se v souladu s Legislativními 

pravidly vlády doporučuje slovo „doplňuje“ nahradit slovem „vkládá“. Dále se 

Vyhověno. 
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Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

upozorňuje, že ve formulaci „na konci textu písmene i)“ je třeba text „i)“ vypustit, neboť 

to plyne již z označení ustanovení uvedeného na začátku novelizačního bodu.  

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

4. D K části druhé – změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

K nadpisu části druhé: Doporučuje se uvést nadpis části druhé do souladu s názvem 

příslušného zákona, a tedy slovo „příjmu“ uvést v množném čísle. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

5. D K části druhé – změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

K čl. III: Upozorňuje se, že v § 6 odst. 2 nenavazuje část věty „státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor než Česká republika“ na zbytek textu. Doporučuje se text vhodně 

upravit. Rovněž je třeba v § 6 odst. 3 vypustit nadbytečnou čárku za slovy „České 

republiky“. 

 

 

 

 

Dále se upozorňuje, že součástí navrhované změny § 6 je i doplnění poznámky pod čarou 

č. 27, s čímž souvisí i správné označení závěru navrhované změny, která nekončí za § 6, 

nýbrž až za textem poznámky pod čarou č. 27. Z tohoto důvodu je třeba vypustit horní 

uvozovky a závěrečnou tečku za § 6 a doplnit je až za konec textu poznámky pod čarou.  

 

Rovněž je třeba do platného znění uvést stávající znění § 6, k jehož nahrazení dochází 

navrhovanou změnou. 

Vysvětleno. 

Slova „jiného“ a „než Česká republika“ se vztahují jak ke 

slovům „členského státu Evropské unie“, tak ke slovům 

„státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“. 

Čárka za slovy „České republiky“ je nezbytná, jelikož 

odděluje větu vedlejší od věty hlavní. 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

6. D K části třetí – změna zákona o dani z hazardních her 

K čl. V: V souladu s legislativními zvyklostmi se doporučuje sloučit novelizační body 

obsahující tutéž změnu do jednoho bodu novely. 

Vysvětleno. 

Pořadí novelizačních bodů sleduje pořadí novelizovaných 

ustanovení. V případě vyhovění připomínce by byly 

jednotlivé pododstavce § 4 novelizovány napřeskáčku. 

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

7. D K části třetí – změna zákona o dani z hazardních her 

K čl. VI: Doporučuje se sjednotit slovosled přechodného ustanovení tak, aby odpovídalo 

obdobným přechodným ustanovením uvedeným v ostatních částech návrhu zákona. Pokud 

k tomu nedojde, bude třeba alespoň vypustit nadbytečnou čárku před slovy „se použije“. 

Vyhověno. 

Text přechodného ustanovení byl upraven tak, aby 

odpovídal přechodným ustanovením uvedeným 

v ostatních částech návrhu zákona. 

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

8. D K části čtvrté – změna zákona o spotřebních daních 

K novelizačnímu bodu 1: Vzhledem k tomu, že v § 70 odst. 1 dochází pouze ke změně 

dvou výší sazby daně, doporučuje se navrhnout změnu spočívající pouze v nahrazení jejich 

Vyhověno. 

V zájmu jednotnosti bylo nahrazení zvoleno i pro změny 

sazeb v § 104 odst. 1. 
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Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

stávajících výší. Předkladatelem navrhovaná změna se dotýká velkého rozsahu textu, který 

není nezbytné nahrazovat. 

15. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Ministr 

a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

9. D K části šesté – účinnost 

Ustanovení o nabytí účinnosti návrhu zákona je třeba upravit tak, aby odpovídalo 

požadavkům Legislativních pravidel vlády. Podle Legislativních pravidel vlády je třeba, 

aby den nabytí účinnosti návrhu zákona byl vyjádřen srozumitelně a jednoznačně, 

což vylučuje předkladatelem navržené alternativní varianty nabytí účinnosti. Předkladatel 

by měl při navržení dne nabytí účinnosti návrhu zákona počítat s dobou potřebnou k jeho 

projednání v legislativních orgánech, ve vládě, v orgánech Parlamentu, s dobou potřebnou 

k opatření podpisu prezidenta republiky a s dobou potřebnou pro vyhlášení zákona ve 

Sbírce zákonů. Pokud není podle předkladatele s ohledem na další legislativní proces 

reálné, aby návrh zákona nabyl účinnosti k 1. lednu 2020, tj. podle navrženého odstavce 1, 

měl by přistoupit k nastavení vhodně upravené účinnosti vyjádřené v odstavci 2.  

 

V případě navržení nabytí účinnosti návrhu zákona podle odstavce 2 se upozorňuje, že 

kromě provedení nezbytných změn v úvodní části ustanovení je třeba v dělené účinnosti 

doplnit čl. VIII bod 2. 

Nevyhověno. 

Předkladatel si je vědom, že předložená úprava účinnosti 

návrhu zákona je v českém právu neobvyklá. Na druhou 

stranu obdobná konstrukce již byla použita v případě 

pozbytí platnosti zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě 

některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z Evropské 

unie, nebo v případě nabytí účinnosti vyhlášky č. 

106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., 

k provedení některých ustanovení celního zákona. 

Považuje ji však za vhodnější řešení než zavedené 

předkládání pozměňovacích nebo jiných návrhů, které 

mění účinnost v závislosti na průběhu legislativního 

procesu. Nezřídka se totiž stane, že takové návrhy nejsou 

podány nebo přijaty a zákon je vyhlášen později, než je 

jeho stanovená účinnost. To zcela jistě není ideální stav a 

nepřispívá k právní jistotě adresátů právních norem. 

Pokud by předkladatel zvolil pevné datum účinnosti bez 

alternativy, tak může v důsledku zpoždění legislativního 

procesu nastat situace, kdy toto datum bude předcházet 

vyhlášení předpisu ve Sbírce zákonů. 

Pokud by předkladatel naopak stanovil účinnost zákona na 

první den kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, mohl by zákon v případě rychlého průběhu 

legislativního procesu nabýt účinnosti již v roce 2019, což 

je nežádoucí z hlediska předvídatelnosti práva (pro tuto 

eventualitu navíc vůbec nebyly vyhodnoceny dopady). 

V zájmu srozumitelnosti však bylo do zvláštní části 

důvodové zprávy doplněno následující vysvětlení: 

Lze tak shrnout, že v případě, že zákon bude vyhlášen ve 

Sbírce zákonů do 15. listopadu 2019, nabyde celý zákon 

účinnosti dne 1. ledna 2020, a to podle čl. XI bodu 1. V 

případě vyhlášení zákona po 15. listopadu 2019 se bude 

postupovat podle čl. XI bodu 2 a pro přehlednost, kdy 

jednotlivá ustanovení zákona nabydou účinnosti, je 

uvedena následující tabulka: 
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Čl. VIII bod 2 byl doplněn. 

16. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

1. - Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 

s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády (LPV), v platném 

znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 

pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Oblast daní z příjmů není právem EU upravena, neboť právo EU se harmonizací pravidel 

pro výpočet daní z příjmů nezabývá (blíže viz připomínka níže.) 

 

Daně z hazardních her se v širších souvislostech týká směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 

16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, 

poplatků, cel a jiných opatření, směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci 

v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS.  

 

Spotřebních a energetických daní se týká směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 

o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, 

směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně 

z alkoholu a alkoholických nápojů, směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 

o struktuře a sazbách spotřebních daně z tabákových výrobků a směrnice Rady 

2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů 

Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. 

Bere se na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Bere se na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

16. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

2. D K bodu 5.1 důvodové zprávy – daň z příjmů včetně zákona o rezervách: 

Domníváme se, že by tento bod měl být v důvodové zprávě upřesněn, neboť je matoucí. 

Obsahuje věty typu "třebaže legislativa přímých daní zůstává v pravomoci členských států 

a obecně nepodléhá na úrovni Evropské unie celkové harmonizaci..." a současně je dále 

uvedena směrnice 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností z různých členských států (přepracované znění). 

Nad to je ale na jiných místech důvodové zprávy, která se týká daní z příjmů (např. str. 14), 

odkazováno na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. 

Vyhověno. 

Navrhovaný text byl do důvodové zprávy doplněn. 

Směrnice 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států je uváděna 

z důvodu rozšíření definice mateřské společnosti 

obsaženého v návrhu. 
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listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solvency 

II). 

 

Navrhujeme do bodu 5.1 obecné části důvodové zprávy doplnit na str. 21, za odstavec 

odkazující na směrnici 2011/96/EU, nový odstavec v tomto znění: 

 

"Výpočet výše rezerv v pojišťovnictví pro účely jejich uznatelnosti v daňovém systému 

právo EU nestanoví.  

Předpisy EU upravují pravidla tvorby technických rezerv jako součásti podnikání 

pojišťoven (součást systému řízení rizik), dále upravují pravidla pro účetnictví (směrnice 

Rady 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách 

pojišťoven, v platném znění), v obou případech včetně odborných standardů, na jejichž 

základě jsou výpočty prováděny." 

 

Měl by být rovněž více vysvětlen vztah návrhu ke směrnici Solvency II; lze případně více 

vysvětlit, zda navržená změna metodiky odkazem na technické rezervy podle zákona 

o pojišťovnictví /Solvency II je jediným možným řešením, nebo zda lze nalézt řešení 

i v účetní oblasti, např. použitím mezinárodních standardů, na které odkazují účetní 

předpisy EU. 

16. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

3. D Připomínky a případné návrhy změn:  
Předložený materiál upravuje v návaznosti na čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 směrnice 

2011/64/EU sazbu daně z cigaret. Úprava této sazby je odvislá od směnného kurzu 

vyhlášeného v Úředním věstníku EU účinného od 1. října 2018 (2018/C 353/01) a závisí 

výlučně na technických parametrech. Splnění požadavku stanoveného v čl. 10 odst. 

2 a čl. 11 odst. 1 směrnice 2011/64/EU tudíž necháváme plně na předkladateli.  

 

Upozorňujeme však, že předloženou úpravou by mělo dojít také k zajištění implementace 

čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 1, 2 a 4 směrnice 2011/64/EU (jde-li o cigarety) a čl. 14 

směrnice 2011/64/EU (jde-li o tabákové výrobky jiné než cigarety, tj. doutníky 

a doutníčky a tabák ke kouření). Tato ustanovení směrnice 2011/64/EU nejsou v rozdílové 

tabulce vykázána. Požadujeme vysvětlit, zda jsou tato ustanovení již dnes dostatečně 

v českém právním řádu implementována, resp. zda se promítají do tabulky v části čtvrté.  

Bere se na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno.  

Plná transpozice proběhla. Vysvětlení bude doplněno do 

důvodové zprávy. 

 

16. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

4. D Připomínky a případné návrhy změn:  
Jde-li o stanovení sazeb daně z lihu, uvádíme, že úprava v navrhovaném § 70 odst. 

1 zákona o spotřebních daních reimplementuje čl. 22 odst. 6 směrnice Rady 92/83/EHS 

a čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 92/84/EHS, čemuž rozdílová tabulka neodpovídá. 

Navrhujeme vykázat.  

Nevyhověno. 

Plná transpozice proběhla. Vysvětlení bude doplněno do 

důvodové zprávy. 

Při zpracování rozdílové tabulky se vycházelo 

z předpokladu, že se jedná o parametrickou změnu, kterou 

se nemění způsob implementace čl. 22 odst. 6 směrnice 

Rady 92/83/EHS. 

16. Úřad vlády 

České republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

5. - Závěr: 

Návrh zákona je s právem EU slučitelný. Doporučujeme však přihlédnout 

k připomínkám uvedeným výše.    

Důvodovou zprávu je nutno upravit.  

Bere se na vědomí. 
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17. Agrární komora 1. Z Agrární komora České republiky uplatňuje následující připomínky jménem členské 

organizace Svazu lihovarů České republiky (dále jen „SL ČR“). 

 

V předkládané novele zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (dále 

jen „ZSD“) v návrhu novelizovaného znění ZSD se zvyšuje sazba spotřební daně z lihu, 

u výrobků zařazených do celního sazebníku pod kódy CN 2207 a 2208 o 3 750,- Kč/hl 

etanolu s výjimkou sazby na líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení 

v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele zajedno výrobní období podle zákona 

o lihu, kde je sazba daně zvyšována o 1 900,- Kč/hl etanolu. Pro výrobce lihu v České 

republice znamená tento krok dva zcela zásadní dopady do ekonomiky. Prvním z nich je 

snížení poptávky po nápojích s obsahem lihu na straně našich zákazníků, v důsledku 

nutnosti zdražení jejich výrobků. V důsledku této skutečnosti dojde následně i snížení 

objemu celkového výběru daně. Druhým, neméně významným faktem, je i zásadní nárůst 

nákladů spojených s ručením spotřební daně v daňových skladech a při přepravě lihu 

k zákazníkům. Ručení je zajišťováno bankovními instrumenty a toto stojí producenty 

nemalé finanční prostředky. 

 

Porovnáním sazby spotřební daně v ČR, která by v přepočtu kurzem 25,50 CZK/EUR byla 

nově ve výši 1 264,- EUR/hl etanolu, se sazbou této daně u našich sousedů SK 1 080,- 

EUR/hl či AT 1 200,- EUR/hl je zjevné, že zejména v příhraničních oblastech lze očekávat 

odklon zájmu zákazníků od českých výrobků směrem k levnějším značkám. Dle našich 

zjištění byla například v SRN zvyšována spotřební daň na alkohol naposledy v roce 1982. 

Další uváděné důvody pro zvýšení sazeb daně tj. zohlednění negativních zdravotních 

a sociálních důsledků konzumace těchto výrobků jsou dle našeho názoru společensky zcela 

pochopitelné, nicméně existuje i riziko, kdy nárůst cen etanolu bude pravděpodobně 

i možným katalyzátorem pro opětovné rozdmychávání černého trhu s nelegálním etanolem. 

Z oficiálních statistik rozměru konzumace lihovin v ČR lze dovodit, že konzumace lihovin 

v České republice nijak neroste a nárůst výběru spotřební daně je především díky částečně 

úspěšnému potlačování černého trhu s lihem, jehož rozměry se daří zmenšovat. Pro 

ilustraci uvádíme i číselné vyjádření navýšení ekonomické zátěže výrobců lihu. Rozdíl 

nákladů na zajištění 1 automobilové cisterny o objemu 300 hl etanolu je 1,125 mil. Kč, což 

při denní expedici 6 tis. hl etanolu je navýšení o 22,5 mil. Kč. Při sazbě úroků 4% p.a. jde 

o přímý vícenáklad pro výrobce etanolu ve výši 0,9 mil. Kč. V případě dodávky uceleného 

vlaku tj. objemu 13 tis. hl etanolu činí rozdíl v jištění spotřební daně téměř 48 mil. Kč. 

Vážená paní ministryně, věřím, že naše argumenty budou brány v potaz při konečném 

rozhodování o předloženém návrhu novely ZSD. 

Bere se na vědomí. 

S postupným poklesem spotřeby nápojů s obsahem lihu je 

kalkulováno. Pokles spotřeby je zároveň jeden z cílů 

navrhované novely. 

Nedomníváme se, že by přeshraniční nákupy dosáhly 

významného objemu, neboť při spotřebě 10 l benzinu na 

100 km a ceně 30 Kč za litr benzinu vyjde přeshraniční 

dojíždění 5 km (10 km celkem) na 30 Kč. Tedy musí být 

zakoupeny alespoň 4 lahve s objemem 0,5 litru, aby bylo 

alespoň rámcově zajímavé. Amortizace vozu a časové 

náklady nejsou uvažovány. 

Celní správa v posledních letech vykazuje stále větší 

úspěchy v boji s černým trhem, proto není důvod se 

obávat jeho přílišného rozvoje. 

Hodnoty uvedené v číselném vyjádření navýšení 

ekonomické zátěže výrobců lihu jsou vysoce nadsazené. 

25. Česká národní 

banka 

1. Z Zásadní připomínka: 

Změna zákona o dani z příjmů  

Ke Čl. II - Přechodná ustanovení, bod 3: 

Zásadně nesouhlasíme s jednorázovým zdaněním rozdílu účetních a solventnostních 

technických rezerv pojišťoven, a proto v bodě 3 navrhujeme upravit rozklad této 

jednorázové daňové povinnosti na x let, kde počet let by byl určen na základě výsledků 

hodnocení dopadů regulace (RIA), například takto: 

 

Nevyhověno. Rozpor 

Co se týká odhadu zvýšení daňových výnosů, tento odhad 

byl ještě upraven, neboť v rámci připomínkového řízení 

došlo k zohlednění některých připomínek a k úpravě 

legislativního textu, což má také dopad na odhad 

daňových výnosů. Záměr změnit metodu stanovení 

daňově uznatelných rezerv v pojišťovnictví byl 

deklarován vládou již v programovém prohlášení vlády, 
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V prvním zdaňovacím období započatém prvních x zdaňovacích obdobích započatých 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy 

a výdaji zvyšuje o záporný rozdíl každoročně o jednu x-tinu záporného rozdílu mezi 

výší rezerv v pojišťovnictví podle zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, na začátku zdaňovacího období a zůstatkem rezerv 

v pojišťovnictví podle zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, s výjimkou rezerv k vyrovnání závazků z pojišťovací nebo 

zajišťovací činnosti provozované ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenu 

mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je 

prováděna a podle které se dvojí zdanění příjmů vylučuje metodou vynětí, k začátku 

zdaňovacího období nebo se v prvním zdaňovacím období snižuje o kladný rozdíl mezi 

těmito veličinami. 

 

Odůvodnění: 

Právní úprava bez relevantního přechodového období, tedy bez rozložení platby daně 

v horizontu několika let,  povede k významnému tlaku na likviditu pojišťoven. Pojišťovny 

budou v důsledku nové právní úpravy nuceny k odprodeji některých aktiv, což může vést 

k budoucím ztrátám, neboť by jinak tato aktiva mohla být držena do splatnosti. V této 

souvislosti upozorňujeme na možné riziko dopadu na klienty pojišťoven v případě potřeby 

jednorázového „zlikvidnění“ části investičního portfolia za méně výhodných podmínek, 

což může mít dopad na výši podílů na zisku připisovaných klientům životních pojištění. 

Případnou významnost takového dopadu není možné bez další analýzy posoudit. 

Jednorázové zdanění se rovněž projeví snížením vlastních zdrojů, a nelze tak vyloučit 

i ohrožení plnění předepsaných regulatorních požadavků. Institut posečkání upravený 

v § 156 a § 157 daňového řádu nedává jistotu, že pojišťovnám bude na jejich žádost 

vyhověno, navíc daňový řád upravuje posečkání na poměrně krátkou dobu a zároveň 

i  placení vysokého úroku z posečkání (aktuálně 8,75 % p.a.). 

tedy na počátku roku 2018, a reálný dopad navrhované 

úpravy bude až v roce 2021, tedy kdy se bude hradit daň 

za zdaňovací období 2020. Pojišťovny tedy mají dostatek 

času, aby se na tuto změnu připravily. Pokud by ve 

výjimečných případech mělo zvýšené daňové zatížení u 

některé konkrétní pojišťovny negativně ovlivnit její 

finanční situaci, je institut posečkání vhodnou možností 

řešení, neboť finanční správa může posoudit veškeré 

souvislosti v dané konkrétní situaci. 

Ministerstvo financi však na základě vypořádání 

připomínek k úpravě rezerv uplatněných jinými 

připomínkovými místy a z důvodu změny odhadu dopadů 

navrhované úpravy doplnilo návrh o rozložení této daňové 

zátěže do 2 zdaňovacích období.  

 

Vyjádření k vypořádání 

ČNB nesouhlasí s vypořádáním a trvá na rozporu 

z důvodu, že rozklad daňové povinnosti do 2 let 

nepovažuje za dostatečný vzhledem k odhadu dopadu 

navrhované úpravy na pojišťovny. 

 

25. Česká národní 

banka 

2. D Obecné připomínky: 

K přechodu na nový způsob zdanění technických rezerv pojišťoven 

V případě technických rezerv pojišťoven vytvářených k životním pojištěním je třeba 

zdůraznit, že nový způsob zdanění dopadá fakticky retroaktivně na činnost pojišťoven, tj. 

na dříve vytvořené účetní rezervy k jednotlivým pojistným smlouvám. Zatímco 

u neživotního pojištění se účetní technické rezervy tvoří na již nastalé pojistné události 

a případná obezřetná výše rezervy se projeví při rozpuštění do výnosů v okamžiku konečné 

likvidace pojistné události, jsou účetní technické rezervy u tradičních kapitálových 

životních pojištění vytvořeny podle pojišťovnou pevně daných a neměnných pojistně-

matematických pravidel a jejich hlavním účelem je pokrytí budoucích nároků oprávněných 

osob vyplývajících z pojistných smluv. Technické rezervy stanovené podle Solventnosti II 

(dále také „solventnostní technické rezervy“) však navíc zohledňují budoucí zisky 

z uzavřených pojistných smluv do konce očekávané platnosti těchto smluv, a proto nelze 

jednoduše výši technických rezerv podle uvedených dvou různých systémů srovnávat. 

Považujeme tudíž za nevhodné a nekoncepční aplikovat nové zdanění na dlouhodobé 

smlouvy životního pojištění. Navíc pojistné smlouvy životního pojištění obsahují ujednání 

slibující oprávněným osobám za přesně daných podmínek vyplácení podílů na zisku, 

Vysvětleno. 

Cílem úpravy je vycházet ze solventnostních rezerv, tedy 

ze zcela jiného koncepčního rámce, a tudíž je nutné na 

počátku období srovnat hodnoty na stejnou úroveň, jinak 

by tuto změnu nebylo možné provést.  Je proto nutné při 

přechodu z jednoho systému daňové uznatelnosti rezerv 

v pojišťovnictví na druhý upravit základ daně tak, aby 

v něm již nadále nebyly zohledněny účetní technické 

rezervy, a naopak v něm byly zohledněny i již dříve 

vytvořené rezervy podle Solventnosti II. Vzhledem 

k tomu, že podstatou tvorby a daňové uznatelnosti rezerv 

je časový posun vykázání a daňové uznatelnosti nákladů, 

resp. daňových výdajů, a to k dřívějšímu okamžiku, než ve 

kterém takový náklad skutečně vznikne, navrhovaná 

změna daňové uznatelnosti rezerv ovlivní pouze okamžik, 

ve kterém budou náklady, na které se rezervy tvoří, 

daňově uznatelné, nezpůsobí však celkové navýšení 
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s čímž je i kalkulováno ve výši technických rezerv.  daňové zátěže. 

25. Česká národní 

banka 

3. D Obecné připomínky: 

K obsahovému nesouladu účetních a solventnostních technických rezerv 

Upozorňujeme na obsahový nesoulad mezi rozsahem závazků zahrnutých do účetních 

technických rezerv a solventnostních technických rezerv. Zjednodušené porovnání výše 

solventnostních a účetních technických rezerv, tak nemusí dát objektivní obraz rozdílu 

výše závazků. Obsahových nekonzistencí lze vysledovat více, zejména: 

 účetní technické rezervy jsou v účetní závěrce vykazovány v čisté výši, tj. po 

zohlednění podílu zajistitelů na těchto rezervách. Z navržené úpravy spíše dovozujeme, že 

daňový základ bude upravován o hrubou výši rezerv (bez zohlednění podílu zajistitelů). 

Podíly zajistitelů na účetních technických rezervách by tak zřejmě pro daňové účely 

zůstaly oceněny podle českých účetních standardů, prakticky by tak ve většině případů 

docházelo ke zdanění výnosů, které nebudou v budoucnu realizovány. Možným řešením 

pro konzistentní přístup k technickým rezervám a podílům zajistitelů na nich by mohla být 

úprava základu daně též o rozdíl mezi podíly zajistitelů podle účetnictví a částkami 

vymahatelnými ze zajištění podle Solventnosti II;   

 některé rezervy, které jsou v českém účetnictví vykazovány jako technické, jsou 

pro účely Solventnosti II považovány za rezervy netechnické, příkladem je Rezerva na 

splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů;  

 solventnostní technické rezervy, resp. hodnota jejich nejlepšího odhadu, jsou 

oceňovány na bázi časové hodnoty peněžních toků nezbytných k vyrovnání závazků 

pojišťovny. Tyto peněžní toky v některých případech zahrnují i položky, které jsou v rámci 

účetnictví zahrnovány do jiných položek rozvahy, než do technických rezerv. Příkladem 

uvádíme časově rozlišené náklady na pořízení pojistných smluv (tzv. DAC), v případě 

některých pojišťoven též tzv. kumulovaný dluh.   

Vyhověno částečně. 

Byla provedena úprava daňové tvorby rezerv v 

pojišťovnictví tak, aby byly zohledněny podíly 

zajišťovatelů a odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy. 

25. Česká národní 

banka 

4. D Obecné připomínky: 

K vykazování solventnostních technických rezerv a jejich dohledu 

Česká národní banka vykonává dohled nad obezřetným provozováním pojišťovací činnosti 

pouze ve vztahu k tuzemským pojišťovnám a tuzemským zajišťovnám, případně též 

k pobočkám pojišťoven a zajišťoven ze třetích států (momentálně taková pobočka v ČR 

nepůsobí). Navržený režim zdanění se má vztahovat nejen na tuzemské pojišťovny, ale i na 

pobočky z jiných členských států EU. V případě těchto poboček neplatí informace uvedená 

v důvodové zprávě (str. 37), že solventnostní technické rezervy jsou pravidelně 

předkládány České národní bance. Informace o výši solventnostních technických rezerv 

není v případě poboček pojišťoven z jiných členských zemí EU České národní bance 

k dispozici. Solventnostní výkazy jsou v takovém případě předkládány domovskému 

orgánu dohledu za danou pojišťovnu jako celek. V případě provozování pojišťovací 

činnosti tuzemskými pojišťovnami v jiném státě, kdy se předpokládá vyloučení příslušných 

technických rezerv (navržený § 6 odst. 7 zákona o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmu), nejsou informace vztahující se k těmto činnostem v takovém členění součástí 

výkazů předkládaných České národní bance. Přestože jsou solventnostní technické rezervy 

pojišťoven předmětem dohledové činnosti České národní banky, nemá Česká národní 

banka v rámci pravidelného výkaznictví k dispozici natolik detailní informace a data 

Bere se na vědomí. 
Bere se na vědomí, že ČNB nemůže provádět každoroční 

detailní kontroly technických rezerv.  

Co se týká detailních informací o výši technických rezerv 

souvisejících se zahraničními aktivitami, lze předpokládat, 

že poplatníci uvedenými údaji disponují, pouze je povinně 

nereportují dohledovému orgánu. 
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umožňující ověření správnosti stanovení výše solventnostních technických rezerv 

srovnatelné s hloubkou auditorských prací prováděných externími auditory při auditu 

účetní závěrky. Detailní kontrola solventnostních technických rezerv může být předmětem 

kontroly na místě. S ohledem na princip rizikově orientovaného dohledu a dále 

z kapacitních důvodů však není možné provádět kontrolu na místě zaměřenou na výši 

všech technických rezerv v roční frekvenci u všech tuzemských pojišťoven. 

25. Česká národní 

banka 

5. D Obecné připomínky: 

K absenci hodnocení dopadů regulace 

Dopad navrhované úpravy bude znamenat nerovnoměrné (jednorázové) daňové zatížení 

jednotlivých pojišťoven, a to v závislosti na dosavadní tvorbě a výši jejich účetních 

technických rezerv, která je dána mimo jiné provozovanou pojišťovací činností a mírou 

obezřetnosti při tvorbě účetních technických rezerv. Materiál neobsahuje detailní 

kvantifikaci dopadů na pojišťovny, nebyla zpracována RIA, a to na základě udělené 

výjimky, která však byla odůvodněna pouhými parametrickými změnami, což rozhodně 

neodpovídá navrhovaným změnám. Také postrádáme odhad dlouhodobého efektu této 

změny. 

Vysvětleno. 

V obecné části důvodové zprávy jsou poměrně podrobně 

vyčísleny dopady, navrhované úpravy, a to jak na 

poplatníky tak inkaso daně z příjmů. Toto vyčíslení 

dopadů, má obdobnou informační hodnotu, jako by RIA 

byla zpracována, neboť vychází ze všech údajů, které má 

MF k dispozici. Vzhledem k úpravám, které byly 

provedeny v návaznosti na předchozí připomínku, byly 

uvedené dopady ještě upraveny.  

 

27. Českomoravská 

konfederace 

odborových 

svazů 

1. Z ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 

 

ČMKOS zásadně nesouhlasí se zrušením osvobození od daně pro zemní plyn používaný 

v domovních kotelnách.  

 

Odůvodnění: 

Do budoucna by to přineslo obyvatelům bytových domů zvýšení nákladů na bydlení, které 

jsou již tak v současné době značně vysoké. 

  

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Nevyhověno. Rozpor. 

Náklady na bydlení by měly vzrůst dotčeným 

domácnostem jen velmi nepatrně. Za předpokladu, že cena 

zemního plynu pro domovní kotelny se neliší od ceny 

zemního plynu určeného domácnostem a za předpokladu, 

že cena paliva představuje přibližně 80 % nákladů 

výsledné ceny tepla z domovní kotelny, vzroste při 

navrhovaném zrušení osvobození cena tohoto tepla o 1,9 

%. 

Cílem tohoto opatření je alespoň částečné narovnání 

podmínek subjektů, které dodávají teplo více 

domácnostem. V případě nepřijetí tohoto opatření by 

mohla být ohrožena existence některých centrálních 

zdrojů vytápění s vážnějším sociálním dopadem na 

předmětné domácnosti. Cílem navrhovaného opatření je 

rovněž odstranění nesystémové daňové výjimky a zajištění 

plného souladu s evropskou legislativou. 

 

ČMKOS na ústním vypořádání na úrovni náměstků vznesl 

požadavek na doplnění důvodové zprávy ve smyslu 

vyhodnocení dopadů na jednotlivé sociální skupiny a 

doplnění důvodu úpravy, jímž je zrušení disproporce mezi 

domovními kotelnami a teplárnami, čemuž bylo vyhověno. 

32. Družstevní 

asociace 

1. Z Zásadní připomínky: 
Čl. IX., § 8, odst. 1 písm. a) 

Navrhujeme v  § 8 odst. 1 písm. a) části čtyřicáté páté čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů ponechat slova „ a v domovních kotelnách“.  

Nevyhověno. 

Hlavním cílem tohoto opatření je alespoň částečné 

narovnání podmínek subjektů, které dodávají teplo více 

domácnostem. V případě nepřijetí tohoto opatření by 

mohla být ohrožena existence některých centrálních 
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zdrojů vytápění s vážnějším sociálním dopadem na 

předmětné domácnosti.  

Při aplikaci tohoto opatření lze očekávat pozitivní 

environmentální efekt plynoucí z mírného navýšení ceny 

paliva fosilního původu pro tento okruh spotřebitelů, a to 

jak s ohledem na palivový mix a technologie využívané ve 

zdrojích z centrálních zdrojů vytápění, tak i s ohledem 

např. na vyšší návratnost opatření ke snížení energetické 

náročnosti budov.  

Zachování systémů centrálních zdrojů vytápění má 

výhody rovněž z hlediska lokální ochrany ovzduší, kdy by 

při rozsáhlejší náhradě těchto zdrojů zdroji lokálními 

docházelo k navýšení koncentrací znečišťujících látek, 

především NO2, který je současně prekurzorem 

sekundárních částic, v důsledku nižších efektivních výšek 

komínů a umístěním zdrojů přímo v osídlených částech 

měst. Je tedy vhodné systémy centrálních zdrojů vytápění 

zachovat a postupně modernizovat z hlediska snižování 

ztrát v rozvodech a změny základního paliva s ohledem na 

emise CO2). 

Náklady na bydlení by měly vzrůst domácnostem 

vytápěným domovní kotelnou velmi nepatrně. Za 

předpokladu, že cena zemního plynu pro domovní kotelny 

se neliší od ceny zemního plynu určeného domácnostem a 

za předpokladu, že cena paliva představuje přibližně 80 % 

nákladů výsledné ceny tepla z domovní kotelny, vzroste 

při navrhovaném zrušení osvobození cena tohoto tepla o 

1,9 %. 

Cílem navrhovaného opatření je rovněž odstranění 

nesystémové daňové výjimky a zajištění plného souladu 

s evropskou legislativou. 

32. Družstevní 

asociace 

2. Z Čl. IX., § 8, odst. 1 písm. a) 

Navrhujeme v  § 8 odst. 1 písm. a) části čtyřicáté páté čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů doplnit slova „pokud dodávka tepla z domovní kotelny 

není předmětem podnikání dle zvláštního právního předpisu“.  

 

Odůvodnění:  

Navrhovaná změna obsahuje zrušení osvobození plynu určeného k použití, nabízeného 

k prodeji nebo použitého pro výrobu tepla v domovních kotelnách od daně. V první řadě je 

nutné v souvislosti s osvobozením plynu pro domovní plynové kotelny od daně 

připomenout směrnici 2003/96/ES, která se problematikou zdanění energetických produktů 

zabývá. Přestože je hlavním cílem vládního návrhu zákona zvýšit příjmy do veřejných 

rozpočtů, který v ostatních aspektech nerozporujeme, tak oblast energetiky a její zdanění 

by mělo být řešeno systematicky a dlouhodobě v souladu s energetickými a ekologickými 

Nevyhověno. 

Hlavním cílem tohoto opatření je alespoň částečné 

narovnání podmínek subjektů, které dodávají teplo více 

domácnostem. V případě nepřijetí tohoto opatření by 

mohla být ohrožena existence některých centrálních 

zdrojů vytápění s vážnějším sociálním dopadem na 

předmětné domácnosti.  

Při aplikaci tohoto opatření lze očekávat pozitivní 

environmentální efekt plynoucí z mírného navýšení ceny 

paliva fosilního původu pro tento okruh spotřebitelů, a to 

jak s ohledem na palivový mix a technologie využívané ve 

zdrojích z centrálních zdrojů vytápění, tak i s ohledem 

např. na vyšší návratnost opatření ke snížení energetické 
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cíli (úspora energií, ekologičtější vytápění). Jinými slovy nesouhlasíme s navrhovaným 

zrušením osvobození plynu pro domácí kotelny, jelikož tento návrh jde proti energetickým 

cílům České republiky a Evropské unie. Dále také vyjadřujeme nesouhlas s nedostatečným 

výkladem Ministerstva financí, které se odkazuje na nemožnost plynové kotelny osvobodit 

kvůli evropským předpisům, konkrétně nejasné odůvodnění v důvodové zprávě "v daném 

ustanovení by mohla Česká republika být v rozporu se směrnicí".  

 

Návrh by měl také zásadní dopad na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (BD 

a SVJ) v případech, kde se k vytápění používají plynové kotelny, které jsou provozované 

ve vlastní režii a kde jsou náklady na provoz kotelny rozúčtovány podle množství 

odebraného tepla. V případě bytového spoluvlastnictví je domovní kotelna zahrnuta do 

společných častí domu, jinými slovy de-facto spoluvlastněna jednotlivými domácnostmi. 

V této souvislosti by BD a SVJ byla diskriminována ve vztahu ke kotelnám u rodinných 

domů, kde je osvobození ponecháno a plyn je používán pro totožné účely. Role SVJ ve 

vztahu k plynovým kotelnám je čistě v rovině správcovství a nikoliv ve formě podnikání 

pro účel tvorbě zisku. Navrhované vyjmutí by přineslo zdražení tepla pro domácnosti 

v plné výši, což by negativně pocítili i koncoví spotřebitelé, kteří už teď čelí v mnoha 

oblastech zdražování cen energií.  

 

Dalším problematickým aspektem je rovina ekologická, jelikož na domácí plynové kotelny 

by bylo nahlíženo obdobně jako na pevná paliva využívaná také jako zdroj energie. 

Zrušením osvobození od daně by šlo proti logice obecně motivovat firmy, BS, SVJ 

a domácnosti přecházet na ekologické zdroje energie.  

 

V případě kotelen, provozovaných podnikatelskými subjekty na základě udělené licenci na 

výrobu tepla, bude navýšení ceny prodávaného tepla, z důvodu zrušení osvobození plynu 

pro domovní kotelny, kompenzováno snížením sazby daně z přidané hodnoty na teplo 

(přesunutí tepla a chladu z 1. snížené sazby – 15 % do 2. snížené sazby – 10 %) dle zákona 

č. 80/2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. nedávno přijatý daňový 

balíček). Tato nekoncepční úprava byla zdůvodňována jako okamžitá pomoc domácnostem 

proti růstu cen tepla, vyvolaná růstem ceny emisních povolenek. Systém pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS) byl přitom v roce 2005 spuštěn 

právě proto, aby se podpořilo snižování emisí skleníkových plynů způsobem efektivním 

z hlediska nákladů a ekonomicky účinným. 

 

Platné znění části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020 

 

§ 8 

Osvobození od daně 

(1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý 

a) pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, pokud dodávka tepla 

z domovní kotelny není předmětem podnikání dle zvláštního právního předpisu, 

uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, 

náročnosti budov.  

Zachování systémů centrálních zdrojů vytápění má 

výhody rovněž z hlediska lokální ochrany ovzduší, kdy by 

při rozsáhlejší náhradě těchto zdrojů zdroji lokálními 

docházelo k navýšení koncentrací znečišťujících látek, 

především NO2, který je současně prekurzorem 

sekundárních částic, v důsledku nižších efektivních výšek 

komínů a umístěním zdrojů přímo v osídlených částech 

měst. Je tedy vhodné systémy centrálních zdrojů vytápění 

zachovat a postupně modernizovat z hlediska snižování 

ztrát v rozvodech a změny základního paliva s ohledem na 

emise CO2. 

Náklady na bydlení by měly vzrůst domácnostem 

vytápěným domovní kotelnou velmi nepatrně. Za 

předpokladu, že cena zemního plynu pro domovní kotelny 

se neliší od ceny zemního plynu určeného domácnostem a 

za předpokladu, že cena paliva představuje přibližně 80 % 

nákladů výsledné ceny tepla z domovní kotelny, vzroste 

při navrhovaném zrušení osvobození cena tohoto tepla o 

1,9 %. 

Cílem navrhovaného opatření je rovněž odstranění 

nesystémové daňové výjimky a zajištění plného souladu 

s evropskou legislativou. 

Odůvodnění ve vztahu ke směrnici 2003/96/ES bylo 

upraveno následovně: 

Z dikce ustanovení vyplývá, že v případě domovních 

kotelen se až na určité výjimky nejedná o spotřebování 

plynu dobročinnými organizacemi. Zemní plyn 

spotřebovaný domovními kotelnami, zejména v případech, 

kdy jsou tyto provozovány podnikatelskými subjekty, nelze 

rovněž považovat za zemní plyn spotřebovaný 

domácnostmi. Také v případech, kdy je odběratelem 

tohoto plynu společenství vlastníků jednotek nebo bytové 

družstvo nebo jiný majitel bytového domu a teplo je 

následně rozúčtováno mezi jeho spotřebitele v domě, je 

splnění podmínky spotřeby zemního plynu domácnostmi 

diskutabilní. Mohou například nastat případy, kdy 

v předmětném domě (bytech) mohou být situovány i 

podnikatelské subjekty.  

Také ze smyslu směrnice (např. recitál 24) vyplývá, že 

osvobození od daně nemá být škodlivé pro řádné 

fungování vnitřního trhu a vést k narušení hospodářské 

soutěže. Pravidla pro státní podporu v oblasti životního 

prostředí dále požadují, aby podpora byla v zásadě 
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udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž 

odvětví.  

Na základě výše uvedeného se navrhuje úprava dotčeného 

osvobození tak, aby jeho znění lépe odpovídalo směrnici a 

jejímu smyslu. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

1. Z A Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu 

Hospodářská komora České republiky (dále jen HK ČR) nemůže považovat předložený 

materiál za dostatečně připravený. Návrh obsahuje řadu nejasností v propočtech 

i z hlediska legislativní techniky. Citelným nedostatkem je absence RIA u návrhu, který má 

potenciál výrazně zasáhnout podnikatelské prostředí hned v několika odvětvích 

ekonomiky. Kvantifikace fiskálního přínosu, který je evidentně jediným účelem návrhu, 

není přesvědčivá. Návrh je nepochybně reakcí na velkorysé nekritické zvyšování sociálních 

mandatorních výdajů a produktivitou práce nepodložený nárůst prostředků na platy ve 

veřejném sektoru. Očekávané, jakkoliv diskutabilní, jednorázové doplnění příjmů státního 

rozpočtu je podle HK ČR vykoupeno zvýšením volatility budoucích příspěvků do státního 

rozpočtu. Zkušenosti z celé Evropy včetně samotné domácí historie naznačují nejen to, že 

vláda podobným opatřením nemusí splnit své cíle ve výběru daní, ale že změny povedou 

k celé řadě nezamyšlených následků. Jednotlivé, předpokládáme, že nezamýšlené, následky 

jsou popsány u zásadních obecných připomínek k jednotlivým zákonům.  

 

Na druhé straně HK ČR k návrhu přistupuje konstruktivně a nabízí exekutivě fiskální 

alternativy vycházející z osvědčené praxe (zdanění tabákových výrobků) nebo sledující 

kompatibilitu s jinými politikami státu (daň z pevných paliv v kontextu klimaticko-

energetických cílů a systému obchodování s emisními povolenkami). 

Bere se na vědomí. 

 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

2. Z A Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu  

1. K Části první (zákonu o daních z příjmů) a k Části druhé (zákonu o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmu)  
Sektor pojišťovnictví je vystaven zvláštnímu riziku ze strany státu, který s cílem vyššího 

fiskálního výnosu může střídavě upřednostňovat účetní, anebo technické rezervy jako 

nástroj ke zjištění základu daně. HK ČR nesouhlasí s nesystémovým návrhem zákona 

v částech, regulujících zdanění technických rezerv pojišťoven. Návrh nebere v potaz 

komplexitu a různé určení soustav, na kterých se má zakládat daňová uznatelnost 

technických rezerv pojišťoven. Vzhledem k tomu, že navržená regulace je faktickým 

zdaněním aktiv, jimiž pojišťovny ručí za závazky vůči klientům, považuje HK ČR 

navržené řešení za nebezpečné a schopné narušit odolnost jinak doposud stabilního 

sektoru, který nebyl v minulosti nikdy závislý na státní pomoci. 

 

Navržená úprava ve svém důsledku „sankcionuje“ pojišťovny za to, že prostředky, které by 

při méně obezřetném ocenění závazků mohly být vyplaceny akcionářům, jsou 

akumulovány a investovány v souladu s platnými předpisy, a to zejména v ČR. Na tyto 

prostředky by tedy byla uvalena daň z příjmu, a to jednorázově zrušením obezřetnostní 

části technických rezerv. 

 

Není jasné, z jakých zdrojů navrhovatel vychází při odhadu zvýšení daňových výnosů 

Bere se na vědomí, zčásti vysvětleno. 

Nelze souhlasit s názorem, že jde o zdanění aktiv, kterými 

pojišťovny ručí za závazky klientů. Rezervy 

v pojišťovnictví dále zůstávají daňově uznatelným 

nákladem, jde pouze o stanovení jejich optimální výše pro 

daňové účely.  

Obecně lze konstatovat, že v určitých případech se zákon 

o daních z příjmů odchyluje od účetního zachycení, a to 

právě z důvodu, že jednou ze základních účetních zásad je 

zásada opatrnosti, zatímco v daních jde objektivní 

stanovení výše základu daně. 

Toto se projevuje zejména u tvorby rezerv a opravných 

položek, kdy daňové zákony výrazně omezují daňovou 

uznatelnost souvisejících účetních nákladů. Z tohoto 

přístupu vychází i předkládaný návrh, kdy se jako 

objektivnější, a tedy pro účely daní vhodnější, jeví 

hodnota určená podle zákona o pojišťovnictví. 

Co se týká odhadu zvýšení daňových výnosů, tento odhad 

byl ještě upraven, neboť v rámci připomínkového řízení 

došlo k zohlednění některých připomínek a k úpravě 
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z důvodu změny metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv, a to ve výši 

3,8 mld. Kč. V důsledku takto nejasně zpracovaného dopadu potom není zřetelné, z čeho 

vychází předpoklad, že tato změna nemá významný dopad ani na sektor pojišťovnictví, ani 

na správu daní, ani na koncového zákazníka, a z čehož je dále povrchně odvozeno, že takto 

tzv. malé a individualizované dopady jsou akceptovatelné v rámci jednoho zdaňovacího 

období. HK ČR upozorňuje, že ačkoli předkladatel to nepřipouští, administrativní náklady 

na zavedení změny budou významné. Jednak v současnosti nejsou výpočty rezerv podle 

Solventnosti II auditovány externím auditorem. To však návrh založit výpočet rezervy na 

splatnou daň na tzv. solventnostních rezervách implicitně mění. Předmětem zkoumání 

auditora se stanou i tyto rezervy, protože budou významným způsobem ovlivňovat 

výsledek po zdanění, a je tudíž evidentní, že v důsledku toho vzrostou náklady na audit. 

Dále, pokud se stanou nově základem pro tvorbu daňově uznatelných technických rezerv 

hodnoty závazků vypočtených dle zákona o pojišťovnictví, budou muset pojišťovny 

přijmout taková technická a administrativní opatření, která jim umožní vyčíslit hodnotu 

technických rezerv pro výpočet rezervy na splatnou daň již v době sestavování účetních 

závěrek, které ale dnes předchází výpočtu solventnostní bilance pro účely dohledu nad 

pojišťovnictvím (zkráceně výpočtu solventnosti). K řešení této časové diskrepance 

(s ohledem na zkracující se termíny vykazování solventnosti) bude nutné investovat do 

systémů podporujících výpočty hodnot závazků a také do kapacit potřebných pro sestavení 

jak účetní závěrky, tak pro výpočet solventnosti 

HK ČR považuje za evidentní, že vzhledem k neprovedení RIA a nejasnosti podkladů pro 

výpočty byl podceněn i jednorázový dopad navrhovaných změn na hospodaření pojišťoven 

(zejména v letech 2020 a 2021). V návrhu zákona proto chybí ustanovení, které by bez 

dodatečných ekonomických nákladů pojišťovnám umožnilo rozložit dopady plynoucí ze 

změn systému zdanění (pokud by k nim vůbec mělo dojít) v čase. Řešení navrhované 

v důvodové zprávě (rozložení úhrady daně na splátky) se jeví pro pojišťovny především 

s ohledem na ustanovení § 156 daňového řádu jako stěží prakticky dosažitelné a navíc je 

toto řešení penalizováno daňově neuznatelným úrokem, značně přesahujícím běžnou tržní 

úrokovou míru. 

legislativního textu, což má také dopad na odhad 

daňových výnosů. Při hodnocení dopadu na pojišťovny 

bylo doplněno i možné zvýšení nákladů na audit.  

Záměr změnit metodu stanovení daňově uznatelných 

rezerv v pojišťovnictví byl deklarován vládou již v 

programovém prohlášení vlády, tedy na počátku roku 

2018 a reálný dopad navrhované úpravy bude až v roce 

2021, tedy kdy se bude hradit daň za zdaňovací období 

2020. Pojišťovny tedy mají poměrně dlouhé časové 

období, aby se na tuto změnu připravily. Pokud by ve 

výjimečných případech mělo zvýšené daňové zatížení u 

některé konkrétní pojišťovny negativně ovlivnit její 

finanční situaci, je institut posečkání vhodnou možností 

řešení, neboť finanční správa může posoudit veškeré 

souvislosti v dané konkrétní situaci. 

Ministerstvo financi však na základě vypořádání 

připomínek k úpravě rezerv uplatněných jinými 

připomínkovými místy a z důvodu změny odhadu dopadů 

navrhované úpravy doplnil návrh o rozložení této daňové 

zátěže do 2 zdaňovacích období.  

Co se týká nezpracování RIA, v obecné části důvodové 

zprávy jsou poměrně podrobně vyčísleny dopady, 

navrhované úpravy, a to jak na poplatníky tak inkaso daně 

z příjmů. Toto vyčíslení dopadů, má obdobnou informační 

hodnotu, jako by RIA byla zpracována, neboť vychází ze 

všech údajů, které má MF k dispozici. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

3. Z A Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu 

2. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních) 
Návrh znamená pro obchodníky, ale i celou českou společnost, že s nárůstem cen zboží, 

kterého se dotýká zvýšení spotřební daně, prudce vzrostou i nelegální dovozy (pašování) 

předmětného zboží a stoupne i výroba padělků a náhražek. Přestože jsou vzpomínky na 

tragické důsledky metanolové aféry v živé paměti, část spotřebitelů zejména s nižšími 

příjmy bude nepochybně oslovena nabídkou ilegálních alkoholických nápojů. Sekundární 

hrozbu vidíme v celkovém rozmachu nejen bezprostředně navázané kriminality. 

 

Návrh zákona je předkládán bez řádné analázy RIA. Přitom hrozí rizika nejen ekonomická 

v podobě dalšího znevěrohodnění českých potravin jako v době metanolové aféry, ale 

i rizika zdravotní včetně možných úmrtí na otravu padělky. Ve vztahu k ilegální substituci 

upozorňujeme na nebezpečnou domněnku předkladatele, že rdousící daňový efekt by 

neměl být problémem díky rostoucím příjmům obyvatelstva. Spotřebitelé s nižšími příjmy 

totiž budou jistě hledat ilegální substituci. 

Bere se na vědomí. 

Například podle vyjádření Potravinářské komory ČR 

dojde ke zvýšení ceny 0,5 l 40 % lihoviny o 9,1 Kč 

(předpokládán plný přenos na spotřebitele, ovšem může 

dojít i k tomu, že část zvýšení ceny ponesou producenti či 

obchodníci). Vzhledem k razantnímu navyšování 

minimální a zaručených mezd, nepovažujeme riziko 

nárůstu černého trhu za dramatické. Zejména vyjádření, že 

nízkopříjmové skupiny obyvatelstva budou „jistě“ hledat 

ilegální substituci je nepodložené. 

Celní správa v posledních letech vykazuje stále větší 

úspěchy v boji s černým trhem, proto není důvod se 

obávat jeho přílišného rozvoje. A to i v reakci na 

metanolovou aféru. 

Riziko přeshraničních nákupů nevnímáme jako vysoké, 
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Současná úroveň výše spotřební daně u lihu funguje více než dostatečně. Výběr spotřební 

daně z lihu v ČR v posledních letech každoročně stoupal v průměru cca o 3 % (podle dat 

výrobců). HK ČR se domnívá, že stabilní, byť i jen mírný růst je pro státní rozpočet větším 

přínosem než skokové změny systému s mnoha souvisejícími riziky, která nepřinesou 

požadované výsledky. Rozumíme tomu, že předkladatel čelí efektu tzv. studené degrese, 

tedy relativnímu snížení daňového zatížení v čase v souvislosti s inflačním snížením 

hodnoty daňové sazby stanovené pevnou částkou. Ministerstvem navržené zvýšení však 

považujeme za hazard. 

 

Razantní ministerský návrh ČR povede dle HK jednak k zahraniční substituci, jednak 

k nárůstu černého trhu s alkoholem. Ve výsledku pak k vyššímu inkasu daně nedojde. Lze 

to doložit jak českou historií na počátku této dekády, tak zahraničními zkušenostmi: 

například neúspěšnou reformou v Estonsku (lotyšská substituce), nákupní turistikou 

Litevců v Polsku, kontraproduktivními výsledky nedávného zvýšení daně v Belgii (vyšší, 

zejména v blízkém zahraničí saturovaná spotřeba, dramatický pokles tuzemských prodejů).  

 

Obdobně v případě další zdaňované komodity považujeme navržené jednorázové zvýšení 

sazeb spotřební daně z cigaret za ekonomicky škodlivé a společensky sporné. Jsme 

přesvědčeni, že by vedlo k řadě negativních jevů, jako je zejména nárůst černého trhu. 

Stávající malý rozsah černého trhu v ČR (odhadem 7 %) považujeme za výsledek doposud 

přiměřené daňové politiky ve vztahu k tabáku. Nyní se ale sazby daně prudce zvyšují o 10 

%, přičemž ve skutečnosti dochází ještě k výrazně vyššímu nárůstu daňového zatížení 

v důsledku toho, že se procentní sazba počítá z konečné prodejní ceny (na úrovni váženého 

cenového průměru, za předpokladu plného přenesení daně do ceny pro konečného 

spotřebitele). HK ČR upozorňuje, že tak prudké zvýšení daně z cigaret je v české historii 

bezprecedentní. Nicméně oceňujeme, že ke zdanění této komodity – na rozdíl od 

alkoholických nápojů – nepřistoupil předkladatel selektivně. Respektujeme, pokud jde 

o ostatní tabákové výrobky, racionalitu přístupu ke změnám sazeb spotřební daně, 

zachovávajícího dnešní praxí prověřený poměr k minimální sazbě spotřební daně z cigaret. 

Mimo jiné tak oceňujeme, že návrh zachovává diferencované zdanění méně zdravotně 

škodlivých tabákových výrobků. 

neboť při spotřebě 10l benzinu na 100 km a ceně 30 Kč za 

litr benzinu vyjde přeshraniční dojíždění 5km (10 km 

celkem) na 30 Kč. Tedy musí být zakoupeny alespoň 4 

lahve 0,5 litru, aby bylo alespoň rámcově zajímavé. 

Amortizace vozu a časové náklady neuvažovány. 

Chybí podrobnější zdůvodnění relevantnosti zahraničního 

srovnání. 

Při tvorbě daňové politiky je nutné zohledňovat národní 

specifika, tudíž příklady z jiných zemí jsou aplikovatelné 

jen omezeně. 

 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

4. Z B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 

1. K Části první (zákonu o daních z příjmů ) čl. I body 2. a 3. , § 23 odst. 3 písm. a) 

a c) 

Požadujeme ponechat stávající úpravu. 

 

Odůvodnění:  

Navrhovaná změna nezohledňuje technické rozdíly ve způsobu účetního a regulatorního 

(solventnostního) způsobu vykázání kompletní hodnoty závazků z uzavřených smluv, což 

povede k dvojímu zdanění některých položek aktiv. S ohledem na postup výpočtu 

nejlepšího odhadu hodnoty závazků upraveného přímo proveditelným předpisem EU (viz 

odst. 3 § 51 zákona č. 277/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kdy jsou do hodnoty 

závazků zohledňovány i aktivace pořizovacích nákladů, které jsou naopak v účetnictví 

vykazovány odděleně od technických rezerv jako časové rozlišení pořizovacích nákladů, 

Vysvětleno. 

Cílem předmětné úpravy není srovnat hodnotu 

technických rezerv stanovených dle účetních pravidel s 

výší technických rezerv podle pravidel směrnice 

Solventnost II, ale nastavit zcela jiný režim výpočtu těchto 

rezerv pro daňové účely.  

Oproti verzi zaslané do vnějšího připomínkového řízení 

byla provedena úprava daňové tvorby rezerv v 

pojišťovnictví tak, aby byly zohledněny odložené 

pořizovací náklady na pojistné smlouvy a nedocházelo ke 

dvojímu zdanění zisků. 
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by změna stavu tohoto časového rozlišení totiž byla v důsledku navrženého ustanovení 

zdaněna dvakrát (jednou jako přírůstek aktiv a podruhé jako částka snižující nejlepší odhad 

hodnoty závazku při stanovení technické rezervy podle zákona o pojišťovnictví). 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

5. Z B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 

2. K Části první (zákonu o daních z příjmů) čl. II. bod 3. 
Požadujeme formulovat tak, aby byla vyloučena retroaktivita. 

 

Odůvodnění:  

Ministerstvem navrženým zněním se předně porušuje zásada vytyčená i v samotné 

důvodové zprávě, že působnost navrhovaných změn nemá být retroaktivní. Předmětným 

ustanovením se aplikuje nově navrhovaný postup zahrnování změny stavu technických 

rezerv do základu daně z příjmů, takže se fakticky uplatní na všechna předchozí zdaňovací 

období. 

Vysvětleno. 

Cílem úpravy je vycházet z jiného koncepčního rámce, a 

tudíž je nutné na počátku období srovnat hodnoty na 

stejnou úroveň, jinak by tuto změnu nebylo možné 

provést. Je proto nutné při přechodu z jednoho systému 

daňové uznatelnosti rezerv v pojišťovnictví na druhý 

upravit základ daně tak, aby v něm již nadále nebyly 

zohledněny účetní technické rezervy, a naopak v něm byly 

zohledněny i již dříve vytvořené rezervy podle 

Solventnosti II. Vzhledem k tomu, že podstatou tvorby a 

daňové uznatelnosti rezerv je časový posun vykázání a 

daňové uznatelnosti nákladů, resp. daňových výdajů, a to 

k dřívějšímu okamžiku, než ve kterém takový náklad 

skutečně vznikne, navrhovaná změna daňové uznatelnosti 

rezerv ovlivní pouze okamžik, ve kterém budou náklady, 

na které se rezervy tvoří, daňově uznatelné, nezpůsobí 

však celkové navýšení daňové zátěže. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

6. Z B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 

3. K Části druhé (zákonu o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu) čl. III § 6 
Požadujeme upravit a doplnit v tom smyslu, že v nově navrhovaném znění § 6 zcela chybí 

nezbytně nutná technická upřesnění a diferencovaný přístup k hodnotě závazků z pojištění 

uvedených v části A, přílohy č. 1 zákona č. 277/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění:  

S ohledem na různost účelů, ke kterým jsou konstruovány účetní a solventnostní předpisy, 

vznikají mezi účetnictvím a vykazováním v tzv. solventnostní bilanci rozdíly v různé 

struktuře zachycení závazků a aktiv a rozdíly v různém čase vykázání budoucích zisků. 

Pokud by tyto rozdíly nebyly zohledněny, došlo by ke zdanění jednak některých aktiv (viz 

obecná připomínka), jednak potenciálních budoucích zisků (v hodnotě účetních rezerv se 

budoucí zisky nezohledňují, kdežto u solventnostních rezerv se o jejich hodnotu upravuje 

nejlepší odhad hodnoty závazku). 

Vyhověno částečně, Vysvětleno. 

Cílem předmětné úpravy není srovnat hodnotu 

technických rezerv stanovených dle účetních pravidel s 

výší technických rezerv podle pravidel směrnice 

Solventnost II, ale nastavit zcela jiný režim výpočtu těchto 

rezerv pro daňové účely. 

Oproti verzi zaslané do vnějšího připomínkového řízení 

byla provedena úprava daňové tvorby rezerv v 

pojišťovnictví tak, aby byly zohledněny odložené 

pořizovací náklady na pojistné smlouvy a nedocházelo ke 

dvojímu zdanění zisků. 

 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

7. Z B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 

4. K Části třetí (zákonu o dani z hazardních her) čl. V  § 4  
Požadujeme novelizační body k předmětnému zákonu zrušit. 

 

Odůvodnění:  

V lednu letošního roku byla na Ministerstvu financí zahájena realizace projektu Analýza 

regulace hazardu v ČR (ARHA), jehož cílem je vyhodnotit regulaci účinnou postupně od 

roku 2017. Vedle dopadů hazardního hraní na hráče a jejich vztahy bude do zhodnocení 

také zahrnut význam tohoto odvětví v rámci ekonomiky ČR. Analýza, k jejíž přípravě byli 

přizváni experti HK ČR, by měla vyústit v případná doporučení, která by měla současnou 

Nevyhověno. 

Samotná výše sazeb daně je výsostně politickou otázkou, 

která závisí výhradně na úvaze zákonodárce. Zákonodárce 

má proto široký prostor pro vymezení konstrukčních 

prvků daní a má zásadně volnou ruku při určení, co má 

podléhat zdanění a jakou míru má toto zdanění mít. (srov. 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. 

dubna 2009). V oblasti hazardních her je pak současně 

sledován cíl ochrany společnosti před sociopatologickými 

jevy spojenými s hazardními hrami, což se odráží zejména 
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regulaci korigovat, a tím optimalizovat současný regulatorní rámec. Určitě při tom bude 

přihlédnuto k proporcím mezi dílčími trhy jednotlivých druhů her v ČR a v zahraničí i to, 

zda a jak se tato struktura mění v důsledku nedávno nastavené regulace. Považujeme za 

rozumné spěšně nepředjímat výsledky analýzy a nenahrazovat je účelovým rozpočtovým 

oportunismem. Ilustrací spornosti uspěchaného přístupu k materii je navrhované zvýšení 

stávajícího daňového zatížení živé hry Bingo, která je v ČR provozována v jediné 

provozovně, navíc ztrátově, přičemž dle adiktologů je škodlivost této hry srovnatelná 

s tombolou. 

diferenciací sazeb do různých pásem.  

Návrh sazeb daně vychází z modelací provedených při 

přípravě aktuální legislativy hazardní regulace, v rámci 

které byly pečlivě zvažovány sazby pro jednotlivé druhy 

hazardních her, a to tak, aby byla jak naplněna fiskální 

funkce daní, tak zejména aby byla odražena společenská 

nebezpečnost jednotlivých hazardních her. 

Pokud jde o zdanění hazardní hry bingo, sleduje výše 

sazby daně sazbu daně z živých her, protože by v případě 

rozdílného zdanění těchto her mohlo dojít k substitučnímu 

efektu, kdy by se trh přeorientoval právě na tuto hru, která 

je z povahy srovnatelná s živými hrami. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

8. Z B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 

5. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních) čl. VII bod 1. - § 70 odst. 1 
Požadujeme novelizační bod vypustit, alternativně připouštíme úpravu sazby, ale výrazně 

méně než o navrhovaných 13 %. 

 

Odůvodnění: 

Navrhované skokové zvýšení spotřební daně na lihoviny nepovede k dosažení stanovených 

příjmů státního rozpočtu – naopak návrh může vést ke sníženému výběru daní (spotřební 

daň + DPH) důsledkem výrazně zvýšeného přeshraničního obchodu (zmíněno v obecné 

části připomínek). Navržené navýšení sazby spotřební daně nebude mít ani pozitivní vliv 

na cíle v oblasti veřejného zdraví, stoupne riziko přesunu obchodu s lihovinami na černý 

trh. 

Fiskální politika by v případě předmětných akcízů měla zamezovat ohrožení společenské 

bezpečnosti, respektovat existující legální podnikání v zemi a inspirovat se dobrou 

zahraniční praxí, zejména si brát příklad z Německa, které léta nezvýšilo spotřební daň, 

a přesto má stabilní příjmy ze spotřební daně a zároveň předchází negativním dopadům 

alkoholu na společnost implementací rozsáhlých kampaní zaměřených na prevenci. 

Nevyhověno. 

Zvýšení sazeb je politickým rozhodnutím, které má za cíl 

úpravu zdanění v oblasti některých návykových látek. 

Nedomníváme se, že růst sazby je natolik vysoký, že by 

implikoval výrazný nárůst černého trhu a přeshraničních 

nákupů, zejména s přihlédnutím k poměru spotřební daně 

na celkové ceně.  

Rozumíme, že Hospodářská komora České republiky hájí 

zájmy především tuzemských výrobců spíše levnějších 

lihovin, nicméně jejich výrobky nepředstavují zdaleka 

celý trh. Navýšení ceny o 9,1 Kč (předpokládán plný 

přenos na spotřebitele, ovšem může dojít i k tomu, že část 

zvýšení ceny ponesou producenti či obchodníci) na láhev 

prémiovější zahraniční lihoviny neznamená žádný pokles 

její spotřeby.  

Při tvorbě daňové politiky je nutné zohledňovat národní 

specifika, tudíž příklady z jiných zemí jsou aplikovatelné 

jen omezeně. 

 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

9. Z 6. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních) čl. VII bod 2. § 104 odst. 1 
Požadujeme procentní část sazby spotřební daně z cigaret ponechat na stávající úrovni 27 

%;  pevnou část sazby spotřební daně z cigaret a minimální sazbu daně postupně zvyšovat 

v několika krocích na cílovou úroveň podle schématu obdobného postupu zakotvenému 

v zákoně č. 315/2015 Sb. 

 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

a) s účinností od 1. 10. 2019: 

Text Sazba daně 

Procentní 

část 

Pevná část Minimální 

Cigarety 27 % 1,535 celkem nejméně však 2,765 

Nevyhověno. 

Zvýšená procentní část sazby zaručuje, že se nebude 

opakovat situace z předchozích let, kdy došlo k nesplnění 

podmínky podílu 60 % spotřební daně na vážené 

průměrné ceně dané směrnicí Rady 2011/64/EU. Právě 

zvýšení procentní sazby daně zaručí, že v případě vyšší ho 

růstu konečné ceny bude zároveň dosaženo adekvátního 

růstu celkové spotřební daně. 

Rovněž navrhované sazby jsou značně nekonzistentní 

minimálně z toho hlediska, že v některých případech jsou 

uvedeny na tři desetinná místa, někde na dvě či jedno. 

Dosavadní praxe byla stanovovat tyto sazby na dvě 

desetinná místa.  
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Kč/kus Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 

 1,80 

Kč/kus 

 

tabák ke kouření, 

zahřívaný tabák 

 2 350 

Kč/kg 

 

 

b) s účinností od 1. 3. 2020: 

Text Sazba daně 

Procentní 

část 

Pevná část Minimální 

Cigarety 27 % 1,61 

Kč/kus 

celkem nejméně však 2,9 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 

 1,89 

Kč/kus 

 

tabák ke kouření, 

zahřívaný tabák 

 2 460 

Kč/kg 

 

 

c) s účinností od 1. 1. 2021: 

Text Sazba daně 

Procentní 

část 

Pevná část Minimální 

Cigarety 27 % 1,65 

Kč/kus 

celkem nejméně však 2,965 

Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 

 1,93 

Kč/kus 

 

tabák ke kouření, 

zahřívaný tabák 

 2 520 

Kč/kg 

 

 

Odůvodnění: 

Původní ministerský návrh navýšení daně je excesivní a nepřinese očekávaný fiskální 

efekt, pouze způsobí destabilizaci tabákového trhu (nelegální obchod, ztráta rovnováhy 

cenové hladiny tabákových výrobků s ostatními zeměmi) a makroekonomický zásah 

(navýšení inflace o 0,6 procentního bodu). Z dlouhodobého hlediska to může výběr 

spotřební daně z tabákových výrobků naopak snížit. 

 

Při prudkém zvyšování cen cigaret je třeba počítat s poklesem množství legálně zdaněných 

cigaret, kdy výnos stoupá pomaleji, než roste sazba daně. Mezi lety 2005 a 2008 stoupla 

minimální sazba daně z 0,94 Kč na cigaretu v roce 2005 na 1,92 Kč v roce 2008, tedy 

o 104%, zatímco výnos stoupl ve stejném období z 25,4 mld. Kč na 37,5 mld. Kč, tedy 

o 48 %. V roce 2008 došlo dokonce k meziročnímu poklesu inkasa daně. 

Současně v letech 2006 až 2008 došlo k nárůstu objemu černého trhu z 0,3 % v roce 2006 

na 6,4 %  v roce 2008. 

Co se týká uvedeného výnosu spotřební daně v historii 

(roky 2005 – 2008) byly výkyvy způsobeny spekulacemi 

tabákových firem v oblasti předzásobení se a po ustálení 

trhu vedlo i ke zvýšení inkasa v dlouhodobém horizontu. 

V současné době je předzásobení již regulováno zákonem. 

Co se týká vyčíslení černého trhu, je toto velice 

problematické a konečný údaj může být významně 

ovlivněn použitou metodikou. 

Jsme si vědomi, že by zvýšení mohlo mít za následek růst 

černého trhu, nicméně nárůst disponibilních příjmů 

domácností v posledních letech by tendence k navyšování 

černého trhu měl omezovat. Proti černému trhu bude také 

působit nižší zatížení jemně řezaného tabáku a 

zahřívaných výrobků, což představuje alternativy ke 

klasickým cigaretám. 

Zároveň nám není známo, že by existovala oficiální 

statistika cigaret nakupovaných v ČR cizinci, tedy 

případný pokles nákupů zde a růst nákupů mimo ČR může 

zůstat opět v rovině spekulací. 

Cena tuzemských cigaret zůstane i po zvýšení sazby 

citelně pod úrovní ceny v Rakousku i Německu. 

K tvrzení, že: „rozumná fiskální politika by měla vycházet 

z osvědčeného postupu uplatňovaného v letech 2016-

2018“ uvádíme, že právě tento proces způsobil ve svém 

důsledku porušení pravidel daných Směrnicí a je jedním 

z důvodů navyšování sazeb daně, zejména k růstu 

procentní sazby daně. 

Cílem navýšení sazeb je zvýšení ceny pro konzumenty 

návykových látek. Navýšení ceny se tak sice projeví 

v agregátu inflace, ale bude se týkat pouze konzumentů 

tabákových výrobků. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

 

Prudké zvýšení bude mít dopady i na nákupní turistiku. Zhruba jedna třetina v ČR 

zdaněných cigaret je nakupována cizinci, zejména z Německa a z Rakouska, tento objem 

může při prudkém zvýšení cen v ČR poklesnout. Naopak je třeba předpokládat, že vzroste 

objem cigaret nakupovaných občany ČR v Polsku a na Slovensku. 

 

Při plném přenesení daňového navýšení do ceny pro konečného spotřebitele, což je 

racionálně očekávatelná reakce výrobců a distributorů tabákových výrobků, činí zvýšení 

vážené průměrné ceny roku 2018 (89,70 Kč) 13,6 %. Váha tabákových výrobků 

v nákupním koši používaném Českým statistickým úřadem činí 5,09 % a takovéto zvýšení 

cen tabákových výrobků by tedy zvýšilo inflaci o 0,69%. 

 

Rozumná fiskální politika by měla vycházet z osvědčeného postupu uplatňovaného v letech 

2016-2018. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

10

. 

Z 7. K Části páté (zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů) čl. IX  
Požadujeme stávající text označit jako novelizační bod č. 1 a doplnit novelizační bod 

č. 2 v následujícím znění: 

„2. V § 6 odst. 2 části čtyřicáté šesté čl. LXXIII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:   

 

„(2) Sazba daně činí 27,30 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Pro pevná paliva 

určená k použití, nabízená k prodeji nebo použitá pro výrobu tepla v zařízení s platným 

povolením k emisím skleníkových plynů vydaným Ministerstvem životního prostředí 

podle jiného právního předpisu9, činí sazba 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním 

vzorku. 

_____________________________ 
9) Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů.“.“ 

 

Odůvodnění: 

Zvýšení sazby daně z pevných paliv by přispělo k dosažení klimaticko-energetických cílů 

České republiky do roku 2020 a 2030 a také ke zlepšení kvality ovzduší. Tento krok je 

zcela v souladu s řadou strategických dokumentů ČR včetně Státní energetické koncepce 

z roku 2015. Zvýšení zdanění pevných paliv využitých v zařízeních mimo systém emisního 

obchodování doporučila České republice v rámci podpory zeleného růstu OECD. 

Podrobnosti k těmto aspektům jsou uvedeny níže v části podrobné odůvodnění. 

 

Navržená sazba daně pro subjekty bez vydaného povolení k emisím skleníkových plynů 

dle zákona č. 383/2012 Sb. byla stanovena dle postupu uvedeného v materiálu Ministerstva 

financí „Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách 

spotřebních a energetických daní v České republice“ (prosinec 2016) při referenční ceně 

povolenky 10 EUR, kurzu 25,6 Kč/EUR a míře bezplatné alokace 0,3. Aktuální cena 

povolenky na burze EEX přesahuje 27 EUR, navržená sazba je tedy velmi konzervativní. 

Navržená sazba navíc nezohledňuje další externality v podobě emisí prachu, oxidů dusíku 

Nevyhověno. 

Navrhované opatření jde nad rámec novely. Otázka 

případného zdanění pevných paliv musí být vyřešena 

v rámci analýzy, která je v současné době vypracovávána 

na základě usnesení vlády č. 6/2017 s termínem 

předložení vládě v září 2019 (podle usnesení vlády č. 

222/2019). 

V rámci této analýzy musí být vyřešeny sociální dopady 

takového opatření, neboť navýšení cen o 10 % a více 

může být pro některé spotřebitele pevných paliv likvidační 

(daň z pevných paliv je silně regresivní, spotřebitelé 

těchto paliv jsou ve vysoké míře domácnosti s nižšími 

příjmy). Při roční útratě za pevná paliva ve výši 20 tis. Kč 

by se náklady těchto domácností ročně zvýšily o 2 tis. Kč 

a více. Zároveň by tyto domácnosti byly více motivovány 

spalovat ekologicky škodlivé energetické nosiče.  

V souvislosti s případným navýšením daně z pevných 

paliv bude nutné též vyřešit otázky spojené s kontrolou 

pohybu těchto výrobků.    
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a oxidu siřičitého, které jsou v případě využití uhlí ve větších zařízeních zpoplatněny podle 

zákona o ochraně ovzduší.  

 

S ohledem na tyto skutečnosti a co nejjednodušší správu daně je sazba pro subjekty bez 

vydaného povolení k emisím skleníkových plynů navržena jako jednotná pro všechna 

pevná paliva, ačkoliv se emise z různých druhů pevných fosilních paliv mírně liší. 

V důsledku navrženého zvýšení daňové sazby lze očekávat nárůst cen tříděného hnědého 

uhlí pro domácnosti v rozmezí 10 až 13 % podle jednotlivých druhů. 

 

Výběr daně z pevných paliv za rok 2018 činil dle dat Celní správy cca 398 mil. Kč/rok. 

Pokud budeme uvažovat, že naprostá většina (více než 95 %) spotřeby pevných paliv, z níž 

je daň vybírána, probíhá v zařízeních mimo systém EU ETS (pod hranicí 20 MW 

instalovaného tepelného příkonu), znamená navrhované navýšení sazby daně z pevných 

paliv výběr daně na úrovni 1 230 mil. Kč/rok. Na základě výběru daně z pevných paliv za 

rok 2018 lze dodatečný výběr daně lze při navrženém zvýšení sazby pro subjekty bez 

vydaného povolení k emisím skleníkových plynů odhadovat na úrovni 830 mil. Kč/rok. 

 

Podrobné odůvodnění: 

A) Zlepšení kvality ovzduší 

Dle ČHMÚ (2018) představuje znečištění venkovního ovzduší benzo[a]pyrenem, 

suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5 hlavní problémy kvality ovzduší České 

republiky. V roce 2016 činil dle dat ČHMÚ podíl sektoru „domácnosti“ na celkových 

emisích benzo(a)pyrenu více než 98 % (zcela dominantní sektor), primárních částic PM10 

57 % (nejvýznamnější sektor) a celkových emisích primárních částic PM2,5 74  % 

(nejvýznamnější sektor). Z lokálního vytápění domácností pochází drtivá většina emisí 

B(a)P, prachových částic frakce PM2,5 i PM10, což jsou polutanty, u kterých dochází 

k překračování imisních limitů. Evropská komise vede s ČR dvě infringementová řízení 

kvůli nevyhovující kvalitě ovzduší – nedodržování imisních limitů pro částice PM10 a NO2. 

ČR aktuálně hrozí soudní řízení před Soudním dvorem EU pro nesplnění povinností 

vyplývajících z práva EU a následně případné uložení citelných finančních sankcí. 

Evropská komise aktuálně poskytla ČR dodatečný časový prostor pro urychlené dosažení 

imisních limitů. Z pohledu zlepšení kvality ovzduší je tak třeba motivovat provozovatele 

kotlů na uhlí mimo systém emisního obchodování k přechodu na čistší způsoby vytápění 

(zemní plyn, tepelná čerpadla atd.). 

 

B) Plnění cílů zvyšování energetické účinnosti dle čl. 7 směrnice o energetické účinnosti 

Česká republika čelí řízení o porušení smlouvy ve věci nečinnosti ČR při neplnění závazku 

dosažených úspor v konečné spotřebě podle čl. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES 

a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „směrnice 

o energetické účinnosti“). Mezi poltickými opatřeními v odst. 9. článku 7 směrnice 

o energetické účinnosti, jimiž lze požadavky článku 7 naplnit, jsou pod písm. a) uvedeny 

„daně z energie nebo CO2, jejichž výsledkem je snížení spotřeby energie u konečného 

uživatele“. Dodatečné úspory energie vyplývající z navrhovaného zvýšení daně z pevných 
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paliv by tedy bylo možné započítat do plnění cíle ČR podle článku 7 směrnice 

o energetické účinnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 

11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti stanoví do 

roku 2030 ještě ambicióznější cíl úspor energie v konečné spotřebě. Dodatečné úspory 

energie vyplývající z navrhovaného zvýšení daně z pevných paliv by bylo možné započítat 

do plnění cíle ČR v oblasti úspor energie do roku 2030. 

 

C) Plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů 

České republice se dlouhodobě nedaří snižovat emise skleníkových plynů ze sektorů mimo 

EU ETS. Podle dat Eurostatu vzrostly emise ze sektorů mimo EU ETS z 61,91 milionů tun 

CO2ekv. v roce 2005 na 62,82 milionů tun CO2evk. v roce 2016, tj. o 1,5 %. Předběžné 

údaje pro rok 2017 indikují další nárůst na 63,98 milionů tun CO2ekv. Uvedený nárůst 

emisí sice nepředstavuje ohrožení závazného cíle nepřekročení 67,2 milionů tun CO2 ekv. 

v roce 2020, ale Česká republika se jím připravuje o možnost přebytek emisních přídělů 

odprodat státům, který nebudou schopny své cíle do roku 2020 plnit, což je velmi 

relevantní například v případě Německa, které již za účelem nákupu emisních přídělů 

v nejbližších letech vyčlenilo stovky milionů Euro.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 

o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 

2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle 

Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 obsahuje pro Českou republiku 

závazek snížení emisí skleníkových plynů ze sektorů mimo EU ETS do roku 2030 o 14 % 

ve srovnání s rokem 2005 včetně závazné lineární trajektorie jeho dosažení. Jde tedy 

o podstatně tvrdší požadavek ve srovnání s cílem pro rok 2020, jehož neplnění bude 

podléhat sankcím v podobě nutnosti nákupu tzv. emisních přídělů od států, který své 

závazky plnit budou. Přechod kotlů na uhlí mimo systém emisního obchodování na čistší 

způsoby vytápění (zemní plyn, tepelná čerpadla atd.) představuje jedno z nejefektivnějších 

opatření, která mohou významně přispět k plnění závazků České republiky ve snižování 

emisí v sektorech mimo EU ETS a mohou mít i přímý ekonomický dopad v podobě 

zvýšení příjmů státního rozpočtu z prodeje emisních přídělů nebo snížení výdajů státního 

rozpočtu na nákup emisních přídělů po roce 2020. 

 

D) Požadavky strategických dokumentů ČR  

Zvýšení zdanění pevných fosilních paliv využitých v zařízeních mimo EU ETS 

a omezování jejich využití v lokálních topeništích je již na různé úrovni detailu 

předpokládáno řadou strategických dokumentů v oblasti energetiky a ochrany životního 

prostředí. Dále jsou uvedeny jednotlivé dokumenty s odkazem na relevantní pasáže. 

 

1. Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (2018) 

Kapitola 9.1 Opatření a) Analyzovat možnosti zdanění emisí ze spalovacích zdrojů mimo 

EU ETS (úkol POK ČR) – novela zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. (MŽP, MF, 

MPO) 

Kapitola 10.4 Doporučení i. Navýšit zdanění spotřeby fosilních paliv ve stacionárních 

zdrojích mimo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v zařízeních nespadajících do 
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systému emisního obchodování na úroveň odpovídající alespoň ceně emisí CO2 

vyplývající z očekávané ceny povolenky. 

 

2. Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 

Čl. 225. Česká republika bude soustavně usilovat o ekonomicky efektivní zvyšování 

účinnosti využívání energie. Zároveň s tím bude systematicky snižovat emise skleníkových 

plynů (absolutně i relativně k objemu produkce) v souladu se strategiemi na mezinárodní 

a evropské úrovni a s ekonomickými možnostmi země. K dosažení obou cílů bude 

zapotřebí kombinace různých prostředků (včetně např. efektivnějšího nastavení systému 

obchodování s emisními povolenkami od roku 2021, předložení analýzy k možnostem 

zavedení environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní na 

paliva spotřebovaná v zařízeních mimo EU ETS, podpory zateplování budov, využívání 

druhotných zdrojů energie, širšího zavádění bezemisních a nízkoemisních vozidel ap.). 

 

3. Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 

Kapitola 5.1.3 Politiky a opatření, 1A) Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové 

daně). Návrh na zdanění emisí v sektorech mimo EU ETS je na úrovni EU i ČR diskutován 

řadu let. Přitom právě tento nástroj může být klíčový pro naplnění cílů v oblasti ochrany 

klimatu a ovzduší u lokálních stacionárních i mobilních zdrojů. 

 

4. Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 (aktualizace z roku 

2016) 

Část V. Strategická a implementační část, Kapitola 2. Ochrana klimatu a zlepšení kvality 

ovzduší, Opatření 2.1.1.2 Analyzovat varianty řešení a navrhnout zdanění emisí mimo EU 

ETS (na základě výstupů analýzy případné zavedení uhlíkové daně v souladu s výsledky 

úkolu NPSE). 

 

5. Státní energetická koncepce (2015) 

Kapitola 5.1. Elektroenergetika, dílčí cíl Ab.5., str. 59: „Zdroje pro ekonomickou podporu 

OZE i jejich dalšího rozvoje zajišťovat zejména z energetických daní a poplatků 

a povinných plateb za externality (povolenky CO2, uhlíkové daně) a postupně 

minimalizovat/odstranit přímé zatížení cen elektřiny pro podnikatelský sektor 

a domácnosti.“ 

Kapitola 5.4 Výroba a dodávka tepla, hlavní cíl D.1., str. 67: “Dlouhodobě udržet co 

největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich 

konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných 

a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (uhlíková daň, 

povolenky, emise).“ 

Kapitola 5.4 Výroba a dodávka tepla, hlavní cíl D.3., str. 67: „Do roku 2020 zajistit 

maximální možný odklon od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech.“ 

 

6. Národní program snižování emisí (2015) 

Opatření BA3 s vysokou prioritou – Snížení podílu pevných fosilních paliv ve spalovacích 

stacionárních zdrojích nespadajících pod systém EU ETS, str. 91: „Cílem opatření je 
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v souladu s SEK a SPŽP zavést zdanění fosilních paliv (zejména uhlí) v obdobné výši i pro 

zdroje nespadající pod EU ETS… Implementační opatření: Novela zákona č. 261/2007 Sb. 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Gesce: MF ve spolupráci 

s MPO a MŽP. Termíny implementace: Provedení analýzy variant řešení a jejich dopadů 

31. 12. 2016. Předpokládaná implementace v roce 2018.“ 

 

7. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice 

(2015) 

Kapitola 15.7 Harmonogram implementace, str. 105: Odkazuje na opatření BA3 - Snížení 

podílu pevných fosilních paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích nespadajících pod 

systém EU ETS uvedené v Národním programu snižování emisí. 

 

E) Doporučení OECD 

V Hodnocení stavu a politik životního prostředí OCED - Česká republika 2018 je 

v kapitole 1.3. Směřování k zelenému růstu mezi doporučeními týkajícími se zeleného 

růstu na str. 35 uvedeno: „Zavádět ekologickou daňovou reformu tak, aby ceny lépe 

odrážely environmentální externality, včetně emisí skleníkových plynů a místní 

znečišťující látky v ovzduší:  

 zavést uhlíkovou složku zdanění energetických produktů tak, aby odrážela externí 

náklady spojené s emisemi uhlíku v sektorech mimo EU ETS a představovala silnější 

a jednotnější cenový signál v celém hospodářství;“ 

 

Platné znění s vyznačením změn: 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ 

DAŇ Z PEVNÝCH PALIV 

Čl.LXXIII 

§ 6 

Základ a sazba daně 

(1) Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním 

vzorku. 

(2) Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 27,30 

Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Pro pevná paliva určená k použití, 

nabízená k prodeji nebo použitá pro výrobu tepla v zařízení s platným povolením 

k emisím skleníkových plynů vydaným Ministerstvem životního prostředí podle 

jiného právního předpisu9, činí sazba 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. 

 (3) Spalné teplo v původním vzorku se prokazuje výsledky měření akreditované 

laboratoře, které nesmí být starší než 1 rok. Pokud nelze spalné teplo v původním vzorku 

takto prokázat, stanoví se spalné teplo ve výši 33 GJ na tunu pevných paliv. 

(4) Akreditovaná laboratoř má způsobilost zkušební laboratoře uznané národním 

akreditačním orgánem k provádění zkoušek nebo vzorkování vymezených v Osvědčení 

o akreditaci podle ČSN EN ISO 17025. 

__________________ 

x) Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. 
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D C. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu 

1. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních)  k § 3 

Navrhujeme v § 3 písm. i)  text „podle § 52a nebo 53“ nahradit slovy „podle § 52a, 53 

nebo 73“. 

 

Odůvodnění:  

Navrhujeme doplnit do ustanovení § 3 písm. i) možnost „přeprodeje“ osvobozených 

lihových výrobků stejně tak, jak je to u minerálních olejů. Dosavadní vnitrostátní právní 

úprava neumožňuje přeprodej lihových výrobků osvobozených od spotřební daně, jako 

jsou např. léčiva na bázi lihu, či kosmetické přípravky na bázi lihu aj. Takto vymezený 

pojem „uživatele“ nepřipouští přeprodej osvobozených lihových výrobků. Je tedy otázkou, 

zda je přípustné omezit obchodování s lihem, tedy s lihovými výrobky, u kterého lze 

uplatnit osvobození od harmonizované spotřební daně tak, že jej nelze, jako osvobozený od 

spotřební daně vůbec přeprodávat v obchodním řetězci tak, aby  se takto osvobozený dostal 

ke konečnému spotřebiteli. V praxi, tedy v té, která je na daňovém území České republiky 

aplikována, se běžně přeprodávají osvobozené lihové výrobky, aniž by toto Celní správa 

ČR jakkoliv omezovala a trestala podle zákona o spotřebních daních. 

Národní předpis, zákon o spotřebních daních, není v této části plně harmonizován, zejména 

se Směrnicí Rady 92/83/EHS a neodpovídá harmonizovaným předpisům Evropského 

společenství. 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, 

který byl rozeslán v rámci vnějšího připomínkového 

řízení.  

K obsahu zaslané připomínky nicméně uvádíme, že 

umožnění přeprodeje aromat obsahujících líh osvobozený 

od daně mezi uživateli nepovažujeme za koncepční. V této 

souvislosti upozorňujeme, že v případě akceptace 

navržené úpravy by se každý konečný spotřebitel těchto 

výrobků stal uživatelem podle zákona o spotřebních 

daních.  

Tento stav by jistě nebyl žádoucí, a to především z důvodu 

nemožnosti výkonu řádné kontroly všech těchto 

(anonymních) uživatelů ze strany správce daně. Jedná se 

zejména o kontrolu užití lihových aromat pro stanovený 

účel.  

Umožnění přeprodeje těchto aromat je také rizikové z 

důvodu možných daňových úniků. Dále upozorňujeme, že 

při argumentaci není možné srovnávat přeprodej 

minerálních olejů osvobozených od daně dle § 52 a) a § 

53 a přeprodej výrobků obsahujících líh osvobozených od 

daně, jelikož v případě minerálních olejů je umožnění 

přeprodeje vždy podmíněno vydáním povolení. 

Česká právní úprava je v souladu s legislativou EU. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

12

. 

D C. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu 

2. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních)  k § 12 

Navrhujeme v § 12 odst. 1 na konci textu druhé věty doplnit slova „a uživatelů 

přijímajících líh osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání lihu 

osvobozeného od daně (§ 73 odst. 1)“. 

 

Odůvodnění:  

V současnosti musí uživatel, osoba, která přijímá a užívá mj. i osvobozené lihové výrobky, 

uplatnit nárok na osvobození (nejen) lihového výrobku u plátce nebo jiného uživatele 

povinně, písemně před vydáním těchto osvobozených (nejen) lihových výrobků. Jinak 

nárok na vydání těchto vybraných výrobků bez daně nevznikne. V praxi se ale běžně 

vydávají léčiva na bázi lihu, kosmetické výrobky aj. lihové výrobky osvobozené od 

spotřební daně bez uplatnění tohoto nároku. Praxe ukázala, že je tento požadavek v případě 

lihových výrobků, osvobozených od spotřební daně překonán a není realizován, ba ani 

jinými plátci, či uživateli požadován. Jen stěží si lze představit případ, kdy pacient před 

přijetím osvobozeného léčiva na bázi lihu dopředu písemně oznámí tento požadavek 

v lékárně, která mu bude vydávat tento osvobozený lihový výrobek. Proto navrhujeme 

doplnění ustanovení § 12 odst. 1 o výčet osob, uživatelů, kteří nemusí mít pro příjem 

a užívání těchto osvobozených lihových výrobků povolení k přijímání a užívání lihu 

osvobozeného od daně (viz § 73 odst. 1) a nemusí tedy předem uplatňovat nárok na 

Nevyhověno. 
Viz připomínka č. 11. 

Nad rámec připomínky č. 11 je nutné rovněž uvést, že 

stanovená povinnost, aby uživatel uplatnil nárok na 

osvobození od daně před vydáním osvobozeného lihu, 

umožňuje jednoznačnou identifikaci uživatele. Tuto 

informaci lze v případě potřeby využít v rámci kontrolní 

činnosti správce daně.  
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osvobození od daně. 
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D C. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu 

3. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních)  k § 18 

Navrhujeme v § 18 odst. 3  text „6 měsíců“ nahradit textem „36 měsíců“. 

 

Odůvodnění: 

Jde o prodloužení původních 6 měsíců, kdy mohl plátce podat dodatečné daňové přiznání, 

pokud původně přiznal více, než měl. Jde tedy o návaznost na klasickou lhůtu pro 

stanovení daně (§ 148 daňového řádu). Jde o klasickou diskriminaci daňových subjektů, 

kdy správce daně i plátci daně mohou dodatečně stanovovat daňovou povinnost větší 

během klasické lhůty pro vyměření daně, tedy tři roky, ale pokud se plátce splete ve svůj 

neprospěch, pak má lhůtu jen 6 měsíců.  

Je nám znám názor i záměr zákonodárce, že charakter vybraných výrobků a jejich vysoké 

zatížení spotřební daní je nevede ke změně termínu uplatnění nároku na vrácení daně, a že 

prokazovat zpětně toto množství až do období tří let se jeví jako nereálné. Tento návrh 

nepožaduje prodlužovat lhůty pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, ale navrhuje 

sjednotit lhůty pro podání daňových tvrzení (přiznání) tak, aby proces daňové správy byl 

systémový a jednotný pro všechny daně. Zde je ale nutné opět připomenout, že důkazní 

břemeno je na plátci, ten musí prokazovat mnohdy i po více jak třech letech své daňové 

povinnosti, a proto považujeme možnost podat dodatečné daňové přiznání na nižší 

daňovou povinnost za férovou, aby mohl prokázat svůj oprávněný nárok.  

Nevyhověno. 

Navrhované opatření je nad rámec novely a dotýká se 

oblasti, která není tímto zákonem řešena. 

Ministerstvo financí nicméně s tímto opatřením rámcově 

souhlasí a zařadí jej po řádné přípravné fázi do technické 

novely zákona o spotřebních daních. 
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D C. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu 

4. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních)  k § 66 odst. 2 
Navrhujeme v § 66 odst. 2 na konci doplnit větu „To se netýká konečného spotřebitele, 

který je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání výrobky obsahujících líh 

osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve spotřebitelském balení o objemu do 

0,06 litru mimo rámec své podnikatelské činnosti.“  

 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení ukládá povinnost osobám pořizujícím líh osvobozený od daně podle § 71 

odst. 1 písm. c) oznámit správci daně první nákup nebo dovoz v kalendářním roce tohoto 

osvobozeného lihu. Tato povinnost by se neměla vztahovat na konečné spotřebitele, kteří 

pořizují tyto výrobky nahodile a podle své potřeby a výhradně jen pro vlastní spotřebu. 

Objem výrobku je zvolen s ohledem na ustanovení § 12a zákona č. 307/2013 Sb., 

o povinném značení lihu. 

Nevyhověno. 

Nad rámec vypořádání připomínky č. 11 uvádíme, že 

ačkoliv je stanovisko MF v této věci dlouhodobě 

neměnné, jsme si vědomi opakovaného úsilí odborné 

veřejnosti prosadit změnu v této oblasti. MF je proto 

připraveno k technické diskuzi na toto téma v rámci 

přípravy nadcházejících novel zákona o spotřebních 

daních. 
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D C. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu  

5. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních)  k § 72 odst. 1 

Navrhujeme v § 72 odst. 1 vypustit text „c),“  

„(1) Uživatel musí uplatnit u plátce písemně osvobození lihu od daně, na které se vztahuje 

ustanovení § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a i), nejpozději před vyhotovením dokladu 

o uvedení lihu do volného daňového oběhu plátcem.“ 

 

Nevyhověno. 

Viz vypořádání připomínky č. 11 a připomínky č. 12. 
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Odůvodnění: 

V souvislosti s předchozími návrhy doporučujeme zrušení povinnosti písemného uplatnění 

nároku na osvobození lihu od daně v látkách určených k aromatizaci nápojů a jiných 

potravin u plátce. Toto vyjmutí navazuje na možnost přijímat a užívat, případně prodávat 

dalšímu uživateli bez povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně (viz § 73 

odst. 1). Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona o spotřebních daních je 

nutné správci daně oznamovat v každém kalendářním roce první nákup nebo dovoz 

výrobků obsahujících líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c), bude pohyb 

tohoto osvobozeného lihu stále pod celním dozorem.  

Toto ustanovení § 72 odst. 1 je navíc vázáno pouze na uplatnění osvobození u plátce, tedy 

osoby, která uvádí lihové vybrané výrobky do volného daňového oběhu. Pokud by měl 

uživatel pořizovat lihové výrobky od jiného uživatele (např. pacient od lékárny), pak se 

toto ustanovení nepoužije. Lékárna nemusí být daňovým skladem, tedy není plátcem, popř. 

je z aplikace tohoto ustanovení vyjmut osvobozený líh podle § 71 odst. 1 písm. b). Pak se 

ale v současné době postupuje podle ustanovení § 12 odst. 1. Navíc je nutné upozornit, že 

zákon o spotřebních daních nezná pojem „doklad o uvedení lihu do volného daňového 

oběhu“.  
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D C. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu  

6. K Části čtvrté (zákonu o spotřebních daních)  k § 73 odst. 1 

Navrhujeme v § 73 odst. 1 za text „lze přijímat a užívat“ doplnit slova „, případně 

prodávat dalšímu uživateli“. 

 

Odůvodnění: 

Dosavadní úprava neumožňuje přeprodávat líh osvobozený od daně dalším uživatelům (viz 

komentář k § 3). Navrhujeme tedy možnost přeprodeje těchto výrobků doplnit do zákona 

tok, aby bylo toto ustanovení v souladu unijním právem. 

Nevyhověno. 

Viz vypořádání připomínky č. 11. 

Stávající právní úprava není v rozporu s právem EU. 
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D C. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu  

7. K Části páté (zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů) čl. IX § 8 odst. 1 písm. a) 
Dáváme ke zvážení ponechat pouze osvobození plynu pro dobročinné organizace 

(s využitím článku 15 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES). 

Nevyhověno. 

Hlavním cílem tohoto opatření je částečné narovnání 

podmínek subjektů, které dodávají teplo více 

domácnostem. Jedná se zejména o centrální zdroje 

vytápění (potenciálně podléhající dani i EU-ETS), 

blokové kotelny (potenciálně podléhající dani, ne EU-

ETS) a domovní kotelny (nepodléhá ani dani ani EU-

ETS). 

45. Komora 

daňových 

poradců 

1. Z K novele zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - 

zásadní připomínka  
V daném případě může být při praktické aplikaci sporné, jakým způsobem bude při novém 

způsobu tvorby zákonných rezerv prokazována a prověřována její správná výše. S ohledem 

na vysokou míru regulace pojistného sektoru ze strany České národní banky a skutečnost, 

že správce daně standardně nedisponuje specifickou odbornou znalostí v oblasti pojistné 

matematiky, se domníváme, že by měla být postačující kontrolní činnost v oblasti výpočtu 

rezerv dle Solventnost II, kterou provádí Česká národní banka. Oblast výpočtu pojistných 

rezerv by tedy neměla být správci daně samostatně prověřována.  

 

Vysvětleno. 

Lze souhlasit s tím, že vzhledem ke složitosti a 

specifičnosti dané problematiky bude kontrolní činnost 

správce ve značné míře vycházet z kontrolní činnosti 

ČNB. Samozřejmě v konkrétních případech, kdy při 

kontrolní činnosti správce daně budou zjištěny skutečnosti 

vyvolávající pochybnosti o správném stanovení základu 

daně, správce daně bude vyžadovat po subjektu kontroly 

všechny relevantní podklady. 
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Oblast rezerv dle Solventnosti II není standardně auditována v rámci statutárního auditu 

účetní závěrky. V případě řady pojišťoven je tato oblast samostatně auditována nad rámec 

povinného statutárního auditu na základě požadavků skupiny, ke které daná pojišťovna 

náleží. Nicméně nejedná se o pravidlo a výrok o výši rezerv dle Solventnosti II není 

běžnou součástí auditního výroku statutárního auditora. S ohledem na materiální dopad 

výpočtu rezerv dle Solventnosti II na daňovou povinnost pojišťovny, resp. na zaúčtovanou 

daň a výsledek po zdanění, bude tato položka nově muset být auditována rovněž v rámci 

běžného statutárního auditu. To s sebou pro daňové poplatníky přinese další zvýšené 

náklady.  

 

Domníváme se, že v případě prověřování této otázky samostatně ze strany správce daně by 

za účelem zpochybnění výpočtu provedeného daňovým subjektem bylo potřebné 

zpracování znaleckého posudku v oblasti pojistné matematiky. Jednalo by se o obdobnou 

situaci, jako v případě prokazování prvku novosti u odčitatelné položky z titulu nákladu na 

výzkum a vývoj. Prověřování této oblasti ze strany správce daně by tak v zásadě vždy 

vyžadovalo vyhotovení znaleckého posudku, což by vyžadovalo vynaložení nemalých 

nákladů ze státního rozpočtu.  

 

Návrh  
S ohledem na kontrolní činnost České národní banky v této oblasti a s přihlédnutím 

k zásadě hospodárnosti, proto navrhujeme doplnit, že kontrolní činnost v této oblasti bude 

ponechána na České národní bance. Alternativně navrhujeme do důvodové zprávy doplnit, 

že zpochybnění kalkulace zákonných rezerv dle Solventnosti II bude možné jen na základě 

revizního posudku znalce v oboru pojistné matematiky. 

45. Komora 

daňových 

poradců 

2. D B) K zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních  

B1) K ustanovení § 3, § 12, § 66, § 72 a § 73  

Uživatel a přeprodej osvobozených lihových výrobků  

Návrh  

 V § 3 písm. i) se text „podle § 52a nebo 53“ nahrazuje textem „podle § 52a, 53 

nebo 73“.  

 

 V § 12 odst. 1 se na konci textu druhé věty doplňují slova „a uživatelů 

přijímajících líh osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání lihu 

osvobozeného od daně (§ 73 odst. 1)“.  

 

 V § 66 odst. 2 se na konci doplňuje věta „To se netýká konečného spotřebitele, 

který je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání výrobky obsahujících líh 

osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve spotřebitelském balení o objemu do 

0,06 litru mimo rámec své podnikatelské činnosti.“  

 

 V § 72 odst. 1 se text „c),“ zrušuje.  

 

 V § 73 odst. 1 se za text „lze přijímat a užívat“ doplňují slova „, případně prodávat 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, 

který byl rozeslán v rámci vnějšího připomínkového 

řízení.  

K obsahu zaslané připomínky nicméně uvádíme, že 

umožnění přeprodeje aromat obsahujících líh osvobozený 

od daně mezi uživateli nepovažujeme za koncepční. V této 

souvislosti upozorňujeme, že v případě akceptace 

navržené úpravy by se každý konečný spotřebitel těchto 

výrobků stal uživatelem podle zákona o spotřebních 

daních.  

Tento stav by jistě nebyl žádoucí, a to především z důvodu 

nemožnosti výkonu řádné kontroly všech těchto 

(anonymních) uživatelů ze strany správce daně. Jedná se 

zejména o kontrolu užití lihových aromat pro stanovený 

účel. Umožnění přeprodeje těchto aromat je také rizikové 

z důvodu možných daňových úniků. Dále upozorňujeme, 

že při argumentaci není možné srovnávat přeprodej 

minerálních olejů osvobozených od daně dle § 52a a § 53 

a přeprodej výrobků obsahujících líh osvobozených od 
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dalšímu uživateli“.  

 

Zdůvodnění návrhu  
K § 3 písm. i)  

Navrhujeme doplnit do ustanovení § 3 písm. i) možnost „přeprodeje“ osvobozených 

lihových výrobků stejně tak, jak je to u minerálních olejů. Dosavadní vnitrostátní právní 

úprava neumožňuje přeprodej lihových výrobků osvobozených od spotřební daně, jako jsou 

např. léčiva na bázi lihu, či kosmetické přípravky na bázi lihu aj.  

 

Dosavadní úprava ustanovení § 3 Vymezení pojmů:  

„Pro účely tohoto zákona se rozumí  

i) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen "uživatel") právnická 

nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, případně podle § 52a nebo 53 prodává dalšímu 

uživateli, vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových 

subjektů bez povinnosti se registrovat,“  

 

Takto vymezený pojem „uživatele“ nepřipouští přeprodej osvobozených lihových výrobků. 

Je tedy otázkou, zda je přípustné omezit obchodování s lihem, tedy s lihovými výrobky, 

u kterého lze uplatnit osvobození od harmonizované spotřební daně tak, že jej nelze, jako 

osvobozený od spotřební daně vůbec přeprodávat v obchodním řetězci tak, aby se takto 

osvobozený dostal ke konečnému spotřebiteli. V praxi, tedy v té, která je na daňovém území 

České republiky aplikována, se běžně přeprodávají osvobozené lihové výrobky, aniž by toto 

Celní správa ČR jakkoliv omezovala a trestala podle zákona o spotřebních daních.  

 

Národní předpis, zákon o spotřebních daních, není v této části plně harmonizován, zejména 

se Směrnicí Rady 92/83/EHS a neodpovídá harmonizovaným předpisům Evropského 

společenství.  

 

K § 12 odst. 1  

Dnes musí uživatel, osoba, která přijímá a užívá mj. i osvobozené lihové výrobky, uplatnit 

nárok na osvobození (nejen) lihového výrobku u plátce nebo jiného uživatele povinně, 

písemně před vydáním těchto osvobozených (nejen) lihových výrobků. Jinak nárok na 

vydání těchto vybraných výrobků bez daně nevznikne. V praxi se ale běžně vydávají léčiva 

na bázi lihu, kosmetické výrobky aj. lihové výrobky osvobozené od spotřební daně bez 

uplatnění tohoto nároku. Praxe ukázala, že je tento požadavek v případě lihových výrobků, 

osvobozených od spotřební daně překonán a není realizován, ba ani jinými plátci, či 

uživateli požadován. Jen stěží si lze představit případ, kdy pacient před přijetím 

osvobozeného léčiva na bázi lihu dopředu písemně oznámí tento požadavek v lékárně, která 

mu bude vydávat tento osvobozený lihový výrobek.  

Proto navrhujeme doplnění ustanovení § 12 odst. 1 o výčet osob, uživatelů, kteří nemusí 

mít pro příjem a užívání těchto osvobozených lihových výrobků povolení k přijímání 

a užívání lihu osvobozeného od daně (viz § 73 odst. 1) a nemusí tedy předem uplatňovat 

nárok na osvobození od daně.  

 

daně, jelikož v případě minerálních olejů je  jejich 

přeprodej vždy podmíněn vydáním povolení. 

Ačkoliv je stanovisko MF v této věci dlouhodobě 

neměnné, jsme si vědomi opakovaného úsilí odborné 

veřejnosti prosadit změnu v této oblasti. MF je proto 

připraveno k technické diskuzi na toto téma v rámci 

přípravy nadcházejících novel zákona o spotřebních 

daních. 

Je nutné rovněž uvést, že stanovená povinnost, aby 

uživatel uplatnil nárok na osvobození od daně před 

vydáním osvobozeného lihu, umožňuje jednoznačnou 

identifikaci uživatele. Tuto informaci lze v případě 

potřeby využít v rámci kontrolní činnosti správce daně.  
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K § 66 odst. 2  

Toto ustanovení ukládá povinnost osobám pořizující líh osvobozený od daně podle § 71 

odst. 1 písm. c) oznámit správci daně první nákup nebo dovoz v kalendářním roce tohoto 

osvobozeného lihu. Tato povinnost by se neměla vztahovat na konečné spotřebitele, kteří 

pořizují tyto výrobky nahodile a podle své potřeby a výhradně jen pro vlastní spotřebu. 

Objem výrobku je zvolen s ohledem na ustanovení § 12a zákona č. 307/2013 Sb., 

o povinném značení lihu.  

 

K § 72 odst. 1  

Současně navrhujeme zrušení povinnosti písemného uplatnění nároku na osvobození lihu 

od daně v látkách určených k aromatizaci nápojů a jiných potravin u plátce. Toto vyjmutí 

navazuje na možnost přijímat a užívat, případně prodávat dalšímu uživateli bez povolení 

k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně (viz § 73 odst. 1).  

Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona o spotřebních daních je nutné 

správci daně oznamovat v každém kalendářním roce první nákup nebo dovoz výrobků 

obsahujících líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c), bude pohyb tohoto 

osvobozeného lihu stále pod celním dozorem.  

Toto ustanovení § 72 odst. 1 je navíc vázáno pouze na uplatnění osvobození u plátce, tedy 

osoby, která uvádí lihové vybrané výrobky do volného daňového oběhu. Pokud by měl 

uživatel pořizovat lihové výrobky od jiného uživatele (např. pacient od lékárny), pak se toto 

ustanovení nepoužije. Lékárna nemusí být daňovým skladem, tedy není plátcem, popř. je 

z aplikace tohoto ustanovení vyjmut osvobozený líh podle § 71 odst. 1 písm. b). Pak se ale 

v současné době postupuje podle ustanovení § 12 odst. 1. Navíc je nutné upozornit, že 

zákon o spotřebních daních nezná pojem „doklad o uvedení lihu do volného daňového 

oběhu“. Proto je toto ustanovení obecně i v dnešní době nedokonalé, ne-li „mrtvé“.  

 

K § 73 odst. 1  

Dosavadní úprava neumožňuje přeprodávat líh osvobozený od daně dalším uživatelům (viz 

komentář k § 3). Navrhujeme tedy možnost přeprodeje těchto výrobků doplnit do zákona 

tok, aby bylo toto ustanovení v souladu unijním právem.  

 

Úplné znění po doplnění navrženého textu:  
§ 3 Pro účely tohoto zákona se rozumí  

i) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen "uživatel") právnická 

nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, případně podle § 52a, 53 nebo 73 prodává 

dalšímu uživateli, vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení 

daňových subjektů bez povinnosti se registrovat,  

 

§ 12 Uplatnění nároku na osvobození od daně  

(1) Nárok na osvobození vybraného výrobku od daně, včetně odkazu na příslušné 

ustanovení tohoto zákona, podle něhož je nárok uplatňován, je uživatel povinen uplatnit 

písemně u plátce nebo uživatele, a to nejpozději před jejich vydáním, jinak nárok na vydání 

vybraných výrobků bez daně nevznikne. To se netýká uživatelů uvedených v § 53 odst. 

5 a uživatelů přijímajících líh osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání 
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lihu osvobozeného od daně (§ 73 odst. 1).  

 

§ 66 Plátce daně z lihu  

(2) Právnické a fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) jsou povinny oznámit v každém 

kalendářním roce první nákup nebo dovoz výrobků obsahujících líh osvobozený od daně 

podle § 71 odst. 1 písm. c) správci daně. To se netýká konečného spotřebitele, který je 

oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání výrobky obsahujících líh osvobozený 

od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru mimo 

rámec své podnikatelské činnosti.  

 

§ 72 Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu  

(1) Uživatel musí uplatnit u plátce písemně osvobození lihu od daně, na které se vztahuje 

ustanovení § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a i), nejpozději před vyhotovením dokladu 

o uvedení lihu do volného daňového oběhu plátcem.  

 

§ 73 Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně  

(1) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. b), c), e), g), h) nebo i) a podle § 71 

odst. 1 písm. f), pokud se jedná o líh zvláštně denaturovaný syntetický technický, lze 

přijímat a užívat, případně prodávat dalšímu uživateli bez povolení k přijímání a užívání 

lihu osvobozeného od daně.  

45. Komora 

daňových 

poradců 

3. D B) K zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních  

B2) K ustanovení § 18  

Dodatečné daňové přiznání – lhůta pro podání  

Návrh  

 V § 18 odst. 3 se text „6 měsíců“ nahrazuje textem „36 měsíců“.  

 

Zdůvodnění návrhu  
Jde o prodloužení původních 6 měsíců, kdy mohl plátce podat dodatečné daňové přiznání, 

pokud původně přiznal více, než měl. Jde tedy o návaznost na klasickou lhůtu pro stanovení 

daně (§ 148 daňového řádu). Jde o klasickou diskriminaci daňových subjektů, kdy správce 

daně i plátci daně mohou dodatečně stanovovat daňovou povinnost větší během klasické 

lhůty pro vyměření daně, tedy tři roky, ale pokud se plátce splete ve svůj neprospěch, pak 

má lhůtu jen 6 měsíců.  

Předkladateli je znám názor i záměr zákonodárce, že charakter vybraných výrobků a jejich 

vysoké zatížení spotřební daní je nevede ke změně termínu uplatnění nároku na vrácení 

daně, a že prokazovat zpětně toto množství až do období tří let se jeví jako nereálné. Tento 

návrh nepožaduje prodlužovat lhůty pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, ale 

navrhuje sjednotit lhůty pro podání daňových tvrzení (přiznání) tak, aby proces daňové 

správy byl systémový a jednotný pro všechny daně. Zde je ale nutné opět připomenout, že 

důkazní břemeno je na plátci, ten musí prokazovat mnohdy i po více jak třech letech své 

daňové povinnosti a proto mu povolme tuto možnost podat dodatečné daňové přiznání na 

nižší daňovou povinnost, ať prokáže svůj oprávněný nárok.  

Pokud má být stanovena daň ve správné výši, nemá dopad na státní rozpočet.  

 

Nevyhověno. 

Navrhované opatření je nad rámec novely a dotýká se 

oblasti, která není tímto zákonem řešena. 

Ministerstvo financí nicméně s tímto opatřením rámcově 

souhlasí a zařadí jej po řádné přípravné fázi do technické 

novely zákona o spotřebních daních. 
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Úplné znění po doplnění navrženého textu:  
§ 18 Daňové přiznání a splatnost daně  

(3) Dodatečné daňové přiznání na snížení daně nebo na zvýšení uplatněného nároku na 

vrácení daně může plátce uplatnit nejpozději do 36 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro 

podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká, 

nebo ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn, pokud tento zákon 

nestanoví jinak (§ 88 odst. 4 a 5). Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení 

v předešlý stav. Dodatečné daňové přiznání nelze uplatnit u dovážených vybraných 

výrobků.  

49. Konfederace 

zaměstnavatelsk

ých 

a podnikatelskýc

h svazů 

1. Z KZPS ČR zásadně nesouhlasí se zrušením osvobození od daně pro zemní plyn 

používaný v domovních kotelnách.  

Odůvodnění: 

Do budoucna by to přineslo obyvatelům bytových domů zvýšení nákladů na bydlení, které 

jsou již tak v současné době značně vysoké.  

Nevyhověno. 

Náklady na bydlení by měly vzrůst dotčeným 

domácnostem jen velmi nepatrně. Za předpokladu, že cena 

zemního plynu pro domovní kotelny se neliší od ceny 

zemního plynu určeného domácnostem a za předpokladu, 

že cena paliva představuje přibližně 80 % nákladů 

výsledné ceny tepla z domovní kotelny, vzroste při 

navrhovaném zrušení osvobození cena tohoto tepla o 1,9 

%. 

Cílem tohoto opatření je alespoň částečné narovnání 

podmínek subjektů, které dodávají teplo více 

domácnostem. V případě nepřijetí tohoto opatření by 

mohla být ohrožena existence některých centrálních 

zdrojů vytápění s vážnějším sociálním dopadem na 

předmětné domácnosti. Cílem navrhovaného opatření je 

rovněž odstranění nesystémové daňové výjimky a zajištění 

plného souladu s evropskou legislativou. 

49. Konfederace 

zaměstnavatelsk

ých 

a podnikatelskýc

h svazů 

2. Z Koncepční připomínka: 

S návrhem zákona v částech, regulujících zdanění technických rezerv pojišťoven, 

nesouhlasíme. Návrh je zcela nesystémový a nebere v potaz komplexitu a různé určení 

soustav, na kterých se má zakládat daňová uznatelnost technických rezerv pojišťoven.  

 

Vzhledem k tomu, že navržená regulace je faktickým zdaněním aktiv, jimiž pojišťovny 

ručí za závazky vůči klientům, považujeme navržené řešení za nebezpečné a schopné 

narušit odolnost jinak doposud stabilního sektoru, který nebyl v minulosti nikdy závislý na 

státní pomoci. 

 

Odůvodnění:  

Návrh zákona nezohledňuje specifičnost vykazování závazků plynoucích z uzavřených 

pojistných smluv a nároků oprávněných osob, které je historicky upravováno ve formě 

rezerv. 

Návrh zcela opomíjí povahu a základní principy provozování pojišťovací činnosti a de 

facto vytváří zákonnou sankci pojišťovnám, které plní své veřejnoprávní povinnosti 

obezřetného podnikání dle zákona o pojišťovnictví, zde konkrétně spočívající 

v obezřetném oceňování závazků vůči klientům.   

Nevyhověno. Rozpor 

Nelze souhlasit s názorem, že jde o zdanění aktiv, kterými 

pojišťovny ručí za závazky klientů. Rezervy 

v pojišťovnictví dále zůstávají daňově uznatelným 

nákladem, jde pouze o stanovení jejich optimální výše pro 

daňové účely.  

Obecně lze konstatovat, že v určitých případech se zákon 

o daních z příjmů odchyluje od účetního zachycení, a to 

právě z důvodu, že jednou ze základních účetních zásad je 

zásada opatrnosti, zatímco v daních jde objektivní 

stanovení výše základu daně. 

Toto se projevuje zejména u tvorby rezerv a opravných 

položek, kdy daňové zákony výrazně omezují daňovou 

uznatelnost souvisejících účetních nákladů. Z tohoto 

přístupu vychází i předkládaný návrh, neboť se jako 

objektivnější, a tedy pro účely daní vhodnější, jeví 

hodnota technických rezerv určená podle zákona o 

pojišťovnictví.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

Navržená úprava ve svém důsledku „sankcionuje“ pojišťovny za to, že prostředky, které by 

při méně obezřetném ocenění závazků mohly být vyplaceny akcionářům, jsou 

akumulovány a investovány v souladu s platnými předpisy, a to zejména v ČR. Na tyto 

prostředky by tedy byla uvalena daň z příjmu, a to jednorázově zrušením obezřetnostní 

části technických rezerv. 

Návrh obsahuje řadu nejasností v propočtech a vykazuje řadu i   legislativně - technických  

nejasností, proto se nám jeví jako nedomyšlený a účelový, připravený v časové tísni, jehož 

jediným cílem je urychlené a jednorázového doplnění příjmů státního rozpočtu i za cenu 

zvýšené volatility budoucích příspěvků do státního rozpočtu s ohledem na vysokou 

závislost na vývoji úrokové sazby.   

Nejde tedy o „sankcionování“ pojišťoven, ale o záměr 

najít vhodnější parametr. Účetní technické rezervy 

samozřejmě mohou být dále tvořeny podle dosavadních 

postupů založených na obezřetném přístupu. 

Záměr změnit metodu stanovení daňově uznatelných 

rezerv v pojišťovnictví byl deklarován vládou již v 

programovém prohlášení vlády, tedy na počátku roku 

2018 a reálný dopad navrhované úpravy bude až v roce 

2021, tedy kdy se bude hradit daň za zdaňovací období 

2020. Pojišťovny tedy mají poměrně dlouhé časové 

období, aby se na tuto změnu připravily. Pokud by ve 

výjimečných případech mělo zvýšené daňové zatížení u 

některé konkrétní pojišťovny negativně ovlivnit její 

finanční situaci, je institut posečkání vhodnou možností 

řešení, neboť finanční správa může posoudit veškeré 

souvislosti v dané konkrétní situaci. 

Ministerstvo financi však na základě vypořádání 

připomínek k úpravě rezerv uplatněných i jinými 

připomínkovými místy a z důvodu změny odhadu dopadů 

navrhované úpravy doplnilo návrh o rozložení této daňové 

zátěže do 2 zdaňovacích období a byla provedena úprava 

daňové tvorby rezerv v pojišťovnictví tak, aby byly 

zohledněny odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy a nedocházelo ke dvojímu zdanění zisků. 

 

Vyjádření k vypořádání 

KZPS nesouhlasí s vypořádáním a trvá na rozporu 

z důvodu, že doplněné úpravy na základě vnějšího 

připomínkového řízení nepovažuje za dostatečné 

vzhledem k  odhadu dopadu navrhované úpravy na 

pojišťovny. 

49. Konfederace 

zaměstnavatelsk

ých 

a podnikatelskýc

h svazů 

2. Z Koncepční připomínka: 

S návrhem nesouhlasíme i z procesních důvodů, souvisejících s probíhajícím legislativním 

procesem. Udělení výjimky z povinnosti zpracovat Zprávu o hodnocení dopadů regulace 

(RIA), k návrhu tohoto zákona, který má tak významný finanční dopad do podnikatelské 

činnosti části finančního sektoru, považujeme za závažný nedostatek, zpochybňující 

legitimitu legislativního procesu.   

 

Odůvodnění: 

Není jasné, z jakých zdrojů navrhovatel vychází při odhadu zvýšení daňových výnosů 

z důvodu změny metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv, a to ve výši 

3,8 mld. Kč. V důsledku takto nejasně zpracovaného dopadu potom není zřetelné, z čeho 

vychází předpoklad, že tato změna nemá významný dopad ani na sektor pojišťovnictví, ani 

na správu daní, ani na koncového zákazníka, a z čehož je dále povrchně odvozeno, že takto 

Vysvětleno. 

V obecné části důvodové zprávy jsou poměrně podrobně 

vyčísleny dopady, navrhované úpravy, a to jak na 

poplatníky tak inkaso daně z příjmů. Toto vyčíslení 

dopadů, má obdobnou informační hodnotu, jako by RIA 

byla zpracována, neboť vychází ze všech údajů, které má 

MF k dispozici.  

Co se týká odhadu zvýšení daňových výnosů, tento odhad 

byl ještě upraven, neboť v rámci připomínkového řízení 

došlo k zohlednění některých připomínek a k úpravě 

legislativního textu, což má také dopad na odhad 

daňových výnosů. Při hodnocení dopadu na pojišťovny 

bylo doplněno i možné zvýšení nákladů na audit.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

tzv. malé a individualizované dopady jsou akceptovatelné v rámci jednoho zdaňovacího 

období (viz výše poznámka k odolnosti sektoru).  

V rozporu s tvrzením předkladatelů, že administrativní náklady na zavedení změny budou 

nevýznamné, si dovolujeme připomenout, že v současné době nejsou výpočty rezerv podle 

Solventnosti II auditovány externím auditorem. Což návrh založit výpočet rezervy na 

splatnou daň na tzv. solventnostních rezervách implicitně mění. Předmětem zkoumání 

auditora se stanou i tyto rezervy, protože budou významným způsobem ovlivňovat 

výsledek po zdanění a je tudíž evidentní, že v důsledku toho vzrostou náklady na audit (lze 

očekávat, že v závislosti na velikosti pojišťovny, může jít o částky pohybující se v rozpětí 

od řádů od desítek tisíc po miliony). 

Pokud se stanou nově základem pro tvorbu daňově uznatelných technických rezerv 

hodnoty závazků vypočtených dle zákona o pojišťovnictví, budou muset pojišťovny 

přijmout taková technická a administrativní opatření, která jim umožní vyčíslit hodnotu 

technických rezerv pro výpočet rezervy na splatnou daň již v době sestavování účetních 

závěrek, které ale dnes předchází výpočtu solventnostní bilance pro účely dohledu nad 

pojišťovnictvím (zkráceně výpočtu solventnosti). K řešení této časové diskrepance 

(s ohledem na zkracující se termíny vykazování solventnosti) bude nutné investovat do 

systémů podporujících výpočty hodnot závazků a také do kapacit potřebných pro sestavení 

jak účetní závěrky, tak pro výpočet solventnosti.  Tím se bezpochyby zvýší náklady na 

straně pojišťoven. V opačném případě (tj. nepřijetí zmíněných opatření) se významně 

ohrozí plnění termínů plynoucích pojišťovnám z ustanovení zákona o pojišťovnictví. 

 

S ohledem na nedostatečně doložené propočty dopadů – viz výše, je evidentní, že byl 

podceněn i jednorázový dopad navrhovaných změn na hospodaření pojišťoven (zejména 

v letech 2020 a 2021). V návrhu zákona proto chybí ustanovení, které by bez dodatečných 

ekonomických nákladů pojišťovnám umožnilo rozložit dopady plynoucí ze změn systému 

zdanění (pokud by k nim vůbec mělo dojít) v čase. Řešení navrhované v důvodové zprávě 

(rozložení úhrady daně na splátky) se jeví pro pojišťovny jednak s ohledem na ustanovení 

§ 156 daňového řádu jako stěží prakticky dosažitelné a navíc je toto řešení penalizováno 

daňově neuznatelným úrokem značně přesahujícím běžnou tržní úrokovou míru. 

49. Konfederace 

zaměstnavatelsk

ých 

a podnikatelskýc

h svazů 

3. Z K části První, čl. I., bod 2. a 3. (§ 23, odst. 3 písm. a) a c)) 

 

Navrhovaná změna nezohledňuje technické rozdíly ve způsobu účetního a regulatorního 

(solventnostního) způsobu vykázání kompletní hodnoty závazků z uzavřených smluv, což 

povede k dvojímu zdanění některých položek aktiv. 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na postup výpočtu nejlepšího odhadu hodnoty závazků upraveného přímo 

proveditelným předpisem EU (viz odst. 3 § 51 zákona 277/2009 Sb. ve znění pozdějších 

změn), kdy jsou do hodnoty závazků zohledňovány i aktivace pořizovacích nákladů, které 

jsou naopak v účetnictví vykazovány odděleně od technických rezerv jako časové rozlišení 

pořizovacích nákladů, by změna stavu tohoto časového rozlišení byla v důsledku 

navrženého ustanovení zdaněna dvakrát (jednou jako přírůstek aktiv a podruhé jako částka 

snižující nejlepší odhad hodnoty závazku při stanovení technické rezervy podle zákona 

Vyhověno. 

Byla provedena úprava daňové tvorby rezerv v 

pojišťovnictví tak, aby byly zohledněny odložené 

pořizovací náklady na pojistné smlouvy a nedocházelo ke 

dvojímu zdanění zisků. 
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o pojišťovnictví). 

49. Konfederace 

zaměstnavatelsk

ých 

a podnikatelskýc

h svazů 

4. Z K části První, čl. II., bod 3.  

Ustanovení je v rozporu s nepřípustností retroaktivity zákona. Návrh zákona promítá 

retroaktivně zdanění uplatňované po 1. 1. 2020 i na předchozí zdaňovací období. 

 

Odůvodnění:  

Tímto ustanovením se jednak porušuje zásada vytyčená i v důvodové zprávě, že působnost 

navrhovaných změn nemá být retroaktivní.  Tímto ustanovením se aplikuje nově 

navrhovaný postup zahrnování změny stavu technických rezerv do základu daně z příjmu, 

takže se fakticky uplatní na všechna předchozí zdaňovací období.  

Nevyhověno. Rozpor 

Cílem úpravy je vycházet z jiného koncepčního rámce, a 

tudíž je nutné na počátku období srovnat hodnoty na 

stejnou úroveň, jinak by tuto změnu nebylo možné 

provést. Je proto nutné při přechodu z jednoho systému 

daňové uznatelnosti rezerv v pojišťovnictví na druhý 

upravit základ daně tak, aby v něm již nadále nebyly 

zohledněny účetní technické rezervy, a naopak v něm byly 

zohledněny i již dříve vytvořené rezervy podle 

Solventnosti II. Vzhledem k tomu, že podstatou tvorby a 

daňové uznatelnosti rezerv je časový posun vykázání a 

daňové uznatelnosti nákladů, resp. daňových výdajů, a to 

k dřívějšímu okamžiku, než ve kterém takový náklad 

skutečně vznikne, navrhovaná změna daňové uznatelnosti 

rezerv ovlivní pouze okamžik, ve kterém budou náklady, 

na které se rezervy tvoří, daňově uznatelné, nezpůsobí 

však celkové navýšení daňové zátěže. 

Daňová zátěž vzniklá v důsledku přechodu na novou 

tvorbu rezerv v pojišťovnictví byla na základě vypořádání 

připomínek k úpravě rezerv uplatněných i jinými 

připomínkovými místy rozložena do dvou let. 

49. Konfederace 

zaměstnavatelsk

ých 

a podnikatelskýc

h svazů 

5. Z K části Druhé, čl. III., § 6 

  

V nově navrhovaném znění §6 zcela chybí nezbytně nutná technická upřesnění (viz 

i koncepční připomínky), nebo obecné připomínky k rozdílnému přístupu v hodnotě 

závazků z pojištění uvedených v části A, přílohy č. 1 zákona 277/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na různost účelů, ke kterým jsou konstruovány účetní a solventnostní předpisy, 

vznikají mezi účetnictvím a vykazováním v tzv. solventnostní bilanci rozdíly v různé 

struktuře zachycení závazků a aktiv a rozdíly v různém čase vykázání budoucích zisků. 

Pokud by tyto rozdíly nebyly zohledněny, došlo by jednak ke zdanění některých aktiv (viz 

např. koncepční připomínka) a dále by došlo ke zdanění potenciálních budoucích zisků 

(v hodnotě účetních rezerv se budoucí zisky nezohledňují, kdežto u solventnostních rezerv 

se o jejich hodnotu upravuje nejlepší odhad hodnoty závazku). 

Částečně vyhověno, Vysvětleno. 

Byla provedena úprava daňové tvorby rezerv v 

pojišťovnictví tak, aby byly zohledněny podíly 

zajišťovatelů a odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy. 

Co se týká započtení potenciálních budoucích zisků, lze se 

domnívat, že tento přístup je z pohledu stanovení daňově 

rezervy v pořádku, právě proto, že zohledněním 

budoucích zisku dochází k zreálnění požadavků na výši 

rezervy. 

49. Konfederace 

zaměstnavatelsk

ých 

a podnikatelskýc

h svazů 

6. Z K části Druhé, čl. III., § 6, odst. 1 

 

Ustanovení odstavce 1 neodkazuje na konkrétní ustanovení zákona o pojišťovnictví. Tím 

do zákona vnáší de facto nepřímý odkaz na přímo proveditelný předpis EU (viz § 51 odst. 

3ZPOJ) a nespecifikuje postupy stanovení technických rezerv. 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona o rezervách vymezuje 

rezervy v pojišťovnictví pro účely daní z příjmů tak, že se 

jimi rozumí technické rezervy podle zákona o 

pojišťovnictví. Tak je jasně řečeno, že adresát má použít 
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Odůvodnění:  

S ohledem na to, že určení hodnoty závazků a tedy i technických rezerv je z větší části 

upraveno přímo proveditelným předpisem EU (viz § 51 odst. 3 zákona 277/2009 Sb.), je 

hodnota technických rezerv pro účely daně stanovena formou řady nepřímých odkazů a je 

tudíž neurčitě stanovena, což jednak nezohledňuje řadu technických rozdílů v účetní 

a solventnostní klasifikaci jednotlivých položek (některé položky jsou v účetnictví 

vykázány jako aktiva, jsou v případě solventnosti klasifikovány jako součást závazků 

z pojištění), a jednak vede k právní nejistotě a komplikacím při stanovení a správě daní. 

zákon o pojišťovnictví (tj. v současné době zákon č. 

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 

předpisů) a v něm obsažené vymezení technických rezerv. 

Skutečnost, že se v důsledku toho bude jednat o technické 

rezervy v souladu se směrnicí Solventnost II a dalšími 

právními předpisy Evropské unie, vůči které zákon 

upravující pojišťovnictví implementuje, byla úmyslem. 

Postup stanovení technických rezerv tak není 

nespecifikován, ale použije se postup specifikovaný 

v zákoně upravujícím pojišťovnictví. Výjimku tvoří nově 

doplnění odstavec 4, který představuje lex specialis vůči 

zákonu o pojišťovnictví, neboť stanovuje, že se pro 

daňové účely bude jednat rezervy očištěné o podíl 

zajišťovatelů a odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy. 

58. Krajský úřad 

Pardubického 

kraje 

1. Z Obecně k návrhu: 

Za Pk vítáme navýšení daní z lihu, tabákových výrobků a zvýšení zdanění hazardu a to 

i s ohledem na značné množství agend ÚSC, jejichž počet a náročnost se za poslední roky 

navyšuje. Je však nutné mít na paměti, že veřejné rozpočty nesmí tento krok chápat 

jednostranně, tedy nejen navýšení příjmů, ale také snižování výdajů. Z určitého úhlu 

pohledu by tento krok mohl snižovat motivaci správců veřejných rozpočtů k hledání úspor. 

 

Zásadní připomínka: 

Nesouhlasíme s výkladem MF, který uvádí, že domovní kotelny nelze osvobodit, jelikož to 

neumožňují předpisy EU. Výklad se zdá značně účelový. A jak i v důvodové zprávě MF 

uvádí "v daném ustanovení by mohla Česká republika být v rozporu se směrnicí", tedy ani 

sám zpracovatel si není jistý, že zde rozpor opravdu je. 

 

Závěr 

Dáváme v úvahu doplnění materiálů ve smyslu těchto připomínek. 

Bere se na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak. 

Odůvodnění ve vztahu ke směrnici 2003/96/ES, bylo 

upraveno následovně: 

Z dikce ustanovení vyplývá, že v případě domovních 

kotelen se až na určité výjimky nejedná o spotřebování 

plynu dobročinnými organizacemi. Zemní plyn 

spotřebovaný domovními kotelnami, zejména v případech, 

kdy jsou tyto provozovány podnikatelskými subjekty, nelze 

rovněž považovat za zemní plyn spotřebovaný 

domácnostmi. Také v případech, kdy je odběratelem 

tohoto plynu společenství vlastníků jednotek nebo bytové 

družstvo nebo jiný majitel bytového domu a teplo je 

následně rozúčtováno mezi jeho spotřebitele v domě, je 

splnění podmínky spotřeby zemního plynu domácnostmi 

diskutabilní. Mohou například nastat případy, kdy 

v předmětném domě (bytech) mohou být situovány i 

podnikatelské subjekty.  

Také ze smyslu směrnice (např. recitál 24) vyplývá, že 

osvobození od daně nemá být škodlivé pro řádné 

fungování vnitřního trhu a vést k narušení hospodářské 

soutěže. Pravidla pro státní podporu v oblasti životního 

prostředí dále požadují, aby podpora byla v zásadě 
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udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž 

odvětví.  

Na základě výše uvedeného se navrhuje úprava dotčeného 

osvobození tak, aby jeho znění lépe odpovídalo směrnici a 

jejímu smyslu.  

 

66. Nejvyšší soud 1. D V § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů  

se vypouští text „a v domovních kotelnách“. Lze očekávat, že takový krok povede 

k navýšení ceny tepla pro byty, které jsou vytápěny z vlastní domovní kotelny. Navýšení 

ceny tepla připouští i samotná důvodová zpráva na str. 32. Navrhovaná změna založí 

daňovou nerovnost mezi uživateli tepla, kteří vytápí plynem svou domácnost v rodinném 

domě a těmi, kteří vytápí svůj byt z domovní plynové kotelny. Zrušení osvobození totiž 

není z hlediska evropského práva, neboť čl. 15 odst. 1 písm. h) Směrnice Rady 

2003/96/ES, ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů 

Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, nutné. Osvobození pro 

dobročinné organizace evropská legislativa umožňuje. Domovní kotelny jsou zpravidla ve 

vlastnictví společenství vlastníků jednotek a tento typ právnické osoby je s ohledem na její 

funkci nutno vnímat jako dobročinnou organizaci. Současně lze mít za to, že někteří 

vlastníci bytů jsou tímto návrhem znevýhodněni (diskriminováni) oproti vlastníkům bytů 

s vlastním etážovým vytápěním nebo vlastníkům jiných staveb (např. rodinné domy) 

určených primárně k bydlení, neboť dodávky plynu do samotných domácností budou od 

daně z plynu nadále osvobozeny. 

 

Zpracovatel si je vědom, že tato námitka má spíše politický či sociální rozměr, a proto ji 

považuje pouze za doporučující. 

Nevyhověno. 

Hlavním cílem tohoto opatření je alespoň částečné 

narovnání podmínek subjektů, které dodávají teplo více 

domácnostem. V případě nepřijetí tohoto opatření by 

mohla být ohrožena existence některých centrálních 

zdrojů vytápění s vážnějším sociálním dopadem na 

předmětné domácnosti.  

Při aplikaci tohoto opatření lze očekávat pozitivní 

environmentální efekt plynoucí z mírného navýšení ceny 

paliva fosilního původu pro tento okruh spotřebitelů, a to 

jak s ohledem na palivový mix a technologie využívané ve 

zdrojích z centrálních zdrojů vytápění, tak i s ohledem 

např. na vyšší návratnost opatření ke snížení energetické 

náročnosti budov.  

Zachování systémů centrálních zdrojů vytápění má 

výhody rovněž z hlediska lokální ochrany ovzduší, kdy by 

při rozsáhlejší náhradě těchto zdrojů zdroji lokálními 

docházelo k navýšení koncentrací znečišťujících látek, 

především NO2, který je současně prekurzorem 

sekundárních částic, v důsledku nižších efektivních výšek 

komínů a umístěním zdrojů přímo v osídlených částech 

měst. Je tedy vhodné systémy centrálních zdrojů vytápění 

zachovat a postupně modernizovat z hlediska snižování 

ztrát v rozvodech a změny základního paliva s ohledem na 

emise CO2). Náklady na bydlení by měly vzrůst 

domácnostem vytápěným domovní kotelnou velmi 

nepatrně. Za předpokladu, že cena zemního plynu pro 

domovní kotelny se neliší od ceny zemního plynu 

určeného domácnostem a za předpokladu, že cena paliva 

představuje přibližně 80 % nákladů výsledné ceny tepla 

z domovní kotelny, vzroste při navrhovaném zrušení 

osvobození cena tohoto tepla o 1,9 %. Cílem 

navrhovaného opatření je rovněž odstranění nesystémové 

daňové výjimky a zajištění plného souladu s evropskou 

legislativou. 

Odůvodnění ve vztahu ke směrnici 2003/96/ES, bylo 

upraveno následovně: Z dikce ustanovení vyplývá, že 

v případě domovních kotelen se až na určité výjimky 
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nejedná o spotřebování plynu dobročinnými 

organizacemi. Zemní plyn spotřebovaný domovními 

kotelnami, zejména v případech, kdy jsou tyto 

provozovány podnikatelskými subjekty, nelze rovněž 

považovat za zemní plyn spotřebovaný domácnostmi. Také 

v případech, kdy je odběratelem tohoto plynu společenství 

vlastníků jednotek nebo bytové družstvo nebo jiný majitel 

bytového domu a teplo je následně rozúčtováno mezi jeho 

spotřebitele v domě, je splnění podmínky spotřeby 

zemního plynu domácnostmi diskutabilní. Mohou 

například nastat případy, kdy v předmětném domě 

(bytech) mohou být situovány i podnikatelské subjekty. 

Také ze smyslu směrnice (např. recitál 24) vyplývá, že 

osvobození od daně nemá být škodlivé pro řádné 

fungování vnitřního trhu a vést k narušení hospodářské 

soutěže. Pravidla pro státní podporu v oblasti životního 

prostředí dále požadují, aby podpora byla v zásadě 

udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž 

odvětví.  

Na základě výše uvedeného se navrhuje úprava dotčeného 

osvobození tak, aby jeho znění lépe odpovídalo směrnici a 

jejímu smyslu. 

77. Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 

1. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA K NOVELE ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH 

Připomínka k novele zákona o spotřebních daních – zvyšování sazeb spotřební daně 

z lihu a z cigaret: 

Navrhovaná změna spotřebních daní je poměrně skoková, je zde riziko změny chování 

různých skupin spotřebitelů, nárůstu poptávky po nelegálních komoditách a rozvoje 

černého trhu, protože poptávka po zboží, u kterých ministerstvo sazby navrhuje skokově 

zvýšit, je velmi neelastická. Nelze opominout ani při této poptávkové neelasticitě dopad na 

zbytek spotřebního koše – zvýšené výdaje na zboží zatížené vyšší spotřební daní může 

snížit disponibilní zdroje domácností pro další spotřební vydání a u nich může daňový 

výběr klesnout (i když nelze opominout, že zbytek zboží v převládajícím spotřebním koši 

patrně není zatížen spotřebními daněmi a zároveň také DPH). Doporučujeme proto 

uvedené zvýšení sazeb daní provést ne jednorázově, ale postupně. 

 

Odůvodnění: 

V minulosti, i když docházelo k prudkému zvyšování sazeb z daně z cigaret po vstupu do 

EU, bylo zvýšení sazeb daně nižší (maximálně 7 až 8 Kč na krabičku), než je současný 

návrh (až 13 Kč na krabičku). 

 

Při jednorázovém zvyšování cen cigaret může dojít k poklesu množství legálně zdaněných 

cigaret, kdy výnos stoupá pomaleji, než roste sazba daně. Mezi lety 2005 a 2008 vzrostla 

minimální sazba daně na dvojnásobek, zatímco výnos stoupl ve stejném období z pouze 

o 48 %. Současně v letech 2006 až 2008 došlo k nárůstu odhadovaného objemu černého 

Nevyhověno. 

 

Vzhledem k významnému růstu mezd nepovažujeme 

riziko nárůstu černého trhu za dramatické. Celní správa 

v posledních letech vykazuje stále větší úspěchy v boji 

s černým trhem, proto není důvod se obávat jeho 

přílišného rozvoje.  
MF oceňuje přístup k problematice přes všeobecnou 

rovnováhu a disponibilní důchod. Při odhadu dopadů byl 

taktéž uvažován. 

Pokud porovnáme cenové dopady navýšení SD 

z tabákových výrobků po vstupu do EU k průměrné mzdě 

a cenové dopady nyní navrhovaného navýšení, pak je 

možno konstatovat, že MF navržená úprava je mírnější.  

Deklarovaný objem černého trhu ve výši 0,3 % před 

vstupem do EU ukazoval velmi nízké daňové zatížení. Dle 

vyjádření ČSZV se objem černého trhu v Německu běžně 

pohybuje na úrovni 7 %. 

Graf k vývoji inkasa spotřební daně z lihu je neaktuální. 
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trhu z 0,3 % v roce 2006 na 6,4 % v roce 2008. 

 

Prudké zvýšení může mít dopady i na nákupní turistiku, neboť ceny v Polsku a na 

Slovensku jsou již nyní o něco nižší než v Česku (dle statistiky Evropské komise za 2017, 

průměrná cena cigaret: Česko: 86 Kč, Polsko 83 Kč, Slovensko 84 Kč).1 Tento rozdíl může 

dále vzrůst. Naopak mohou poklesnout nákupy turistů z Německa a Rakouska, protože se 

sníží rozdíl mezi cenami v Česku a v těchto dvou zemích (průměrná cena cigaret 

v Německu: 147 Kč, Rakousko: 124 Kč).2 

Následující graf ukazuje vývoj černého trhu v podobě procentního podílu nelegálních 

výrobků na celkové spotřebě (dle metodiky a studie KPMG) a vývoje minimální sazby 

daně u tabákových výrobků. Graf ilustruje změnu velikosti nelegálního trhu v potenciální 

souvislosti na změnu sazeb. 

Sazba spotřební daně z cigaret a podíl nelegální spotřeby cigaret (2005–2018): 

 
Zdroj: sazby daně: veřejně dostupné zdroje – Sbírka zákonů; vývoj nelegálního trhu: 

Project SUN 2017 – KPMG zde, informace pro ČR zde, metodologie zde. Pro rok 2018 – 

předběžná data. 

 

Následující graf ukazuje vývoj legální spotřeby lihu v závislosti na vývoj daňového inkasa 

spotřební daně z lihu a spotřeby lihovin. 

Jak uvádí studie Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, 

                                            
1 Zdroj: Evropská komise, Excise Duty Tables, Part III – Manufactured Tobacco, dostupné zde. 
2 Tamtéž. 
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víno), na grafu je „patrné skokové snížení výnosnosti daně mezi roky 2009 a 2010. Zároveň 

lze v daném období pozorovat prudký pokles ve spotřebě lihovin se 40% obsahem etanolu. 

Tento vývoj lze dát do souvislosti se změnou sazeb daně, která vstoupila v platnost 1. ledna 

2010 a při které se základní sazba změnila z 26 500 Kč/hl na 28 500 Kč/hl. Navýšení sazeb 

mělo negativní dopad na legální producenty lihovin a oficiální spotřebu lihovin, přičemž 

však došlo k silnému prorůstovému impulzu produkce na černém trhu.“ 

 

Vývoj inkasa spotřební daně z lihu a spotřeby lihovin (2006–2014): 

 
Zdroj: Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, víno), 

březen 2015, CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, IPPS – Institut pro politiku 

a společnost; str. 12–13, dostupné zde. 

77. Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 

2. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY K NOVELE ZÁKONA O STABILIZACI VEŘEJNÝCH 

ROZPOČTŮ 

Novela zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů – zrušení osvobození od daně pro 

zemní plyn používaný v domovních kotelnách – obecné principy: 

SP ČR podporuje návrh Ministerstva financí na zrušení osvobození od daně pro zemní plyn 

používaný v domovních kotelnách. Svaz průmyslu bude v souladu se svým programovým 

prohlášením podporovat opatření, která systémovým způsobem povedou ke zlepšení stavu 

ovzduší v ČR a zároveň naplní náš požadavek na srovnání ekonomických podmínek všech 

palivových zdrojů v závislosti na jimi způsobených externalitách. 

Náš souhlas s navrženým opatřením proto doprovází paralelní a neoddělitelný požadavek 

na rozšíření návrhu novely o nové opatření směřující k postupné eliminaci využívání 

pevných paliv v ČR. V konkrétní rovině požadujeme zvýšení zdanění uhlí spotřebovaného 

Vysvětleno. 

Navrhované opatření jde nad rámec novely. Otázka 

případného zdanění zejména pevných paliv musí být 

vyřešena v rámci analýzy, která je v současné době 

vypracovávána na základě usnesení vlády č. 6/2017 

s termínem předložení vládě v září 2019 (podle usnesení 

vlády č. 222/2019). 

V rámci této analýzy musí být vyřešeny sociální dopady 

takového opatření, neboť navýšení cen o 10 % a více 

může být pro některé spotřebitele pevných paliv likvidační 

(daň z pevných paliv je silně regresivní, spotřebitelé 

těchto paliv jsou ve vysoké míře domácnosti s nižšími 
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v zařízeních mimo EU ETS. V tomto duchu formulujeme zásadní připomínku níže. 

Připomínka č. 1 k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů – podmíněný souhlas 

s návrhem Ministerstva financí: 

Podporujeme návrh Ministerstva financí na zrušení osvobození od daně pro zemní plyn 

používaný v domovních kotelnách za podmínky, že předkladatel přistoupí k dané 

problematice komplexně a tento návrh doplní úpravou, již konkretizujeme v další 

připomínce. Jedná se o dva neoddělitelné body s cílem vytvořit férovější regulatorní 

podmínky a splnit požadavek na komplexní přístup k problematice zpoplatnění negativních 

externalit. Zároveň bychom chtěli Ministerstvu financí vyslat jasný signál, že jsme 

připraveni vést diskusi o zavedení ekologického poplatku v ČR. 

 

Odůvodnění: 

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje, aby: 

 S ohledem na plnění klimaticko-energetických cílů byly odpovídajícím způsobem 

promítnuty externality včetně ceny emisí skleníkových plynů do nákladů na využití 

fosilních paliv využívaných mimo zařízení EU ETS. 

 V souladu se Státní energetickou koncepcí a s cílem dosáhnout odklonu od užití 

uhlí v konečné spotřebě v domácnostech byly narovnány ekonomické podmínky účinných 

centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit. 

Úhrada za emise a další externality by měla zohledňovat negativní vlivy na kvalitu ovzduší 

a zdraví obyvatel při využívání tuhých fosilních paliv. 

V souladu s těmito požadavky pokládáme za nezbytné spolu s návrhem Ministerstva 

financí na zrušení osvobození od daně pro zemní plyn používaný v domovních kotelnách 

zavést rovněž zdanění uhlí používané v zařízeních mimo EU ETS. 

příjmy). Při roční útratě za pevná paliva ve výši 20 tis. Kč 

by se náklady těchto domácností ročně zvýšily o 2 tis. Kč 

a více. Zároveň by tyto domácnosti byly více motivovány 

spalovat ekologicky škodlivé energetické nosiče.  

V souvislosti s případným navýšením daně z pevných 

paliv bude nutné též vyřešit otázky spojené s kontrolou 

pohybu těchto výrobků.  

 

SPDČR na ústním vypořádání na úrovni náměstků vznesl 

požadavek na doplnění důvodové zprávy ve smyslu 

uvedení informace, že komplexní řešení v oblasti 

znečišťování ovzduší připraví MŽP na základě analýzy, 

která bude zveřejněna v září, čemuž bylo vyhověno. 

77. Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 

3. Z Připomínka č. 2 k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů – návrh na zavedení zdanění 

uhlí spotřebovaného v zařízeních mimo EU ETS: 

V části páté, změně zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, čl. IX požadujeme stávající 

text označit jako novelizační bod č. 1 a doplnit novelizační bod č. 2 v následujícím znění: 

„2. V § 6 odst. 2 části čtyřicáté šesté čl. LXXIII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:   

„(2) Sazba daně činí 27,30 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Pro pevná paliva 

určená k použití, nabízená k prodeji nebo použitá pro výrobu tepla v zařízení s platným 

povolením k emisím skleníkových plynů vydaným Ministerstvem životního prostředí podle 

jiného právního předpisu9, činí sazba 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. 

_____________________________ 
9) Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů.“.“ 

 

Odůvodnění: 

Zvýšení sazby daně z pevných paliv by přispělo k dosažení klimaticko-energetických cílů 

České republiky do roku 2020 a 2030 a také ke zlepšení kvality ovzduší. Tento krok je 

zcela v souladu s řadou strategických dokumentů ČR včetně Státní energetické koncepce 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 
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z roku 2015. Zvýšení zdanění pevných paliv využitých v zařízeních mimo systém emisního 

obchodování doporučila České republice v rámci podpory zeleného růstu OECD. 

Podrobnosti k těmto aspektům jsou uvedeny níže. 

Navržená sazba daně pro subjekty bez vydaného povolení k emisím skleníkových plynů 

dle zákona č. 383/2012 Sb. byla stanovena dle postupu uvedeného v materiálu Ministerstva 

financí „Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách 

spotřebních a energetických daní v České republice“ (prosinec 2016) při referenční ceně 

povolenky 10 EUR, kurzu 25,6 Kč/EUR a míře bezplatné alokace 0,3. Aktuální cena 

povolenky na burze EEX přesahuje 27 EUR, navržená sazba je tedy velmi konzervativní. 

Navržená sazba navíc nezohledňuje další externality v podobě emisí prachu, oxidů dusíku 

a oxidu siřičitého, které jsou v případě využití uhlí ve větších zařízeních zpoplatněny podle 

zákona o ochraně ovzduší. S ohledem na tyto skutečnosti a co nejjednodušší správu daně je 

sazba pro subjekty bez vydaného povolení k emisím skleníkových plynů navržena jako 

jednotná pro všechna pevná paliva, ačkoliv se emise z různých druhů pevných fosilních 

paliv mírně liší. V důsledku navrženého zvýšení daňové sazby lze očekávat nárůst cen 

tříděného hnědého uhlí pro domácnosti v rozmezí 10 až 13 % podle jednotlivých druhů. 

Výběr daně z pevných paliv za rok 2018 činil dle dat Celní správy cca 398 mil. Kč/rok. 

Pokud budeme uvažovat, že naprostá většina (více než 95 %) spotřeby pevných paliv, z níž 

je daň vybírána, probíhá v zařízeních mimo systém EU ETS (pod hranicí 20 MW 

instalovaného tepelného příkonu), znamená navrhované navýšení sazby daně z pevných 

paliv výběr daně na úrovni 1 230 mil. Kč/rok. Na základě výběru daně z pevných paliv za 

rok 2018 lze dodatečný výběr daně při navrženém zvýšení sazby pro subjekty bez 

vydaného povolení k emisím skleníkových plynů odhadovat na úrovni 830 mil. Kč/rok. 

 

Podrobné odůvodnění: 

A) Zlepšení kvality ovzduší 

Dle ČHMÚ (2018) představuje znečištění venkovního ovzduší benzo[a]pyrenem, 

suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5 hlavní problémy kvality ovzduší České 

republiky. V roce 2016 činil dle dat ČHMÚ podíl sektoru „domácnosti“ na celkových 

emisích benzo(a)pyrenu více než 98 % (zcela dominantní sektor), primárních částic PM10 

57 % (nejvýznamnější sektor) a celkových emisích primárních částic PM2,5 74 % 

(nejvýznamnější sektor). Z lokálního vytápění domácností pochází drtivá většina emisí 

B(a)P, prachových částic frakce PM2,5 i PM10, což jsou polutanty, u kterých dochází 

k překračování imisních limitů. Evropská komise vede s ČR dvě infringementová řízení 

kvůli nevyhovující kvalitě ovzduší – nedodržování imisních limitů pro částice PM10 a NO2. 

ČR aktuálně hrozí soudní řízení před Soudním dvorem EU pro nesplnění povinností 

vyplývajících z práva EU a následně případné uložení citelných finančních sankcí. 

Evropská komise aktuálně poskytla ČR dodatečný časový prostor pro urychlené dosažení 

imisních limitů. Z pohledu zlepšení kvality ovzduší je tak třeba motivovat provozovatele 

kotlů na uhlí mimo systém emisního obchodování k přechodu na čistší způsoby vytápění 

(zemní plyn, tepelná čerpadla atd.). 

 

B) Plnění cílů zvyšování energetické účinnosti dle čl. 7 směrnice o energetické 

účinnosti 
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Česká republika čelí řízení o porušení smlouvy ve věci nečinnosti ČR při neplnění závazku 

dosažených úspor v konečné spotřebě podle čl. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES 

a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „směrnice 

o energetické účinnosti“). Mezi poltickými opatřeními v odst. 9. článku 7 směrnice 

o energetické účinnosti, jimiž lze požadavky článku 7 naplnit, jsou pod písm. a) uvedeny 

„daně z energie nebo CO2, jejichž výsledkem je snížení spotřeby energie u konečného 

uživatele“. Dodatečné úspory energie vyplývající z navrhovaného zvýšení daně z pevných 

paliv by tedy bylo možné započítat do plnění cíle ČR podle článku 7 směrnice 

o energetické účinnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 

11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti stanoví do 

roku 2030 ještě ambicióznější cíl úspor energie v konečné spotřebě. Dodatečné úspory 

energie vyplývající z navrhovaného zvýšení daně z pevných paliv by bylo možné započítat 

do plnění cíle ČR v oblasti úspor energie do roku 2030. 

 

C) Plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů 

České republice se dlouhodobě nedaří snižovat emise skleníkových plynů ze sektorů mimo 

EU ETS. Podle dat Eurostatu vzrostly emise ze sektorů mimo EU ETS z 61,91 milionů tun 

CO2ekv. v roce 2005 na 62,82 milionů tun CO2evk. v roce 2016, tj. o 1,5 %. Předběžné 

údaje pro rok 2017 indikují další nárůst na 63,98 milionů tun CO2ekv. Uvedený nárůst 

emisí sice nepředstavuje ohrožení závazného cíle nepřekročení 67,2 milionů tun CO2 ekv. 

v roce 2020, ale Česká republika se jím připravuje o možnost přebytek emisních přídělů 

odprodat státům, který nebudou schopny své cíle do roku 2020 plnit, což je velmi 

relevantní například v případě Německa, které již za účelem nákupu emisních přídělů 

v nejbližších letech vyčlenilo stovky milionů Euro.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 

o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 

2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle 

Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 obsahuje pro Českou republiku 

závazek snížení emisí skleníkových plynů ze sektorů mimo EU ETS do roku 2030 o 14 % 

ve srovnání s rokem 2005 včetně závazné lineární trajektorie jeho dosažení. Jde tedy 

o podstatně tvrdší požadavek ve srovnání s cílem pro rok 2020, jehož neplnění bude 

podléhat sankcím v podobě nutnosti nákupu tzv. emisních přídělů od států, který své 

závazky plnit budou. Přechod kotlů na uhlí mimo systém emisního obchodování na čistší 

způsoby vytápění (zemní plyn, tepelná čerpadla atd.) představuje jedno z nejefektivnějších 

opatření, která mohou významně přispět k plnění závazků České republiky ve snižování 

emisí v sektorech mimo EU ETS a mohou mít i přímý ekonomický dopad v podobě 

zvýšení příjmů státního rozpočtu z prodeje emisních přídělů nebo snížení výdajů státního 

rozpočtu na nákup emisních přídělů po roce 2020. 

 

D) Požadavky strategických dokumentů ČR  

Zvýšení zdanění pevných fosilních paliv využitých v zařízeních mimo EU ETS 

a omezování jejich využití v lokálních topeništích je již na různé úrovni detailu 

předpokládáno řadou strategických dokumentů v oblasti energetiky a ochrany životního 
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prostředí. Dále jsou uvedeny jednotlivé dokumenty s odkazem na relevantní pasáže. 

 

1. Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (2018) 

Kapitola 9.1 Opatření a) Analyzovat možnosti zdanění emisí ze spalovacích zdrojů mimo 

EU ETS (úkol POK ČR) – novela zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. (MŽP, MF, 

MPO) 

Kapitola 10.4 Doporučení i. Navýšit zdanění spotřeby fosilních paliv ve stacionárních 

zdrojích mimo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v zařízeních nespadajících do 

systému emisního obchodování na úroveň odpovídající alespoň ceně emisí CO2 

vyplývající z očekávané ceny povolenky. 

 

2. Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 

Čl. 225. Česká republika bude soustavně usilovat o ekonomicky efektivní zvyšování 

účinnosti využívání energie. Zároveň s tím bude systematicky snižovat emise skleníkových 

plynů (absolutně i relativně k objemu produkce) v souladu se strategiemi na mezinárodní 

a evropské úrovni a s ekonomickými možnostmi země. K dosažení obou cílů bude 

zapotřebí kombinace různých prostředků (včetně např. efektivnějšího nastavení systému 

obchodování s emisními povolenkami od roku 2021, předložení analýzy k možnostem 

zavedení environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní na 

paliva spotřebovaná v zařízeních mimo EU ETS, podpory zateplování budov, využívání 

druhotných zdrojů energie, širšího zavádění bezemisních a nízkoemisních vozidel ap.). 

 

3. Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 

Kapitola 5.1.3 Politiky a opatření, 1A) Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové 

daně). Návrh na zdanění emisí v sektorech mimo EU ETS je na úrovni EU i ČR diskutován 

řadu let. Přitom právě tento nástroj může být klíčový pro naplnění cílů v oblasti ochrany 

klimatu a ovzduší u lokálních stacionárních i mobilních zdrojů. 

 

4. Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 (aktualizace z roku 2016) 

Část V. Strategická a implementační část, Kapitola 2. Ochrana klimatu a zlepšení kvality 

ovzduší, Opatření 2.1.1.2 Analyzovat varianty řešení a navrhnout zdanění emisí mimo EU 

ETS (na základě výstupů analýzy případné zavedení uhlíkové daně v souladu s výsledky 

úkolu NPSE). 

 

5. Státní energetická koncepce (2015) 

Kapitola 5.1. Elektroenergetika, dílčí cíl Ab.5., str. 59: „Zdroje pro ekonomickou podporu 

OZE i jejich dalšího rozvoje zajišťovat zejména z energetických daní a poplatků 

a povinných plateb za externality (povolenky CO2, uhlíkové daně) a postupně 

minimalizovat/odstranit přímé zatížení cen elektřiny pro podnikatelský sektor 

a domácnosti.“ 

Kapitola 5.4 Výroba a dodávka tepla, hlavní cíl D.1., str. 67: “Dlouhodobě udržet co 

největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich 

konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných 

a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (uhlíková daň, 
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povolenky, emise).“ 

Kapitola 5.4 Výroba a dodávka tepla, hlavní cíl D.3., str. 67: „Do roku 2020 zajistit 

maximální možný odklon od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech.“ 

 

6. Národní program snižování emisí (2015) 

Opatření BA3 s vysokou prioritou – Snížení podílu pevných fosilních paliv ve spalovacích 

stacionárních zdrojích nespadajících pod systém EU ETS, str. 91: „Cílem opatření je 

v souladu s SEK a SPŽP zavést zdanění fosilních paliv (zejména uhlí) v obdobné výši i pro 

zdroje nespadající pod EU ETS… Implementační opatření: Novela zákona č. 261/2007 Sb. 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Gesce: MF ve spolupráci 

s MPO a MŽP. Termíny implementace: Provedení analýzy variant řešení a jejich dopadů 

31. 12. 2016. Předpokládaná implementace v roce 2018.“ 

 

7. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice (2015) 

Kapitola 15.7 Harmonogram implementace, str. 105: Odkazuje na opatření BA3 - Snížení 

podílu pevných fosilních paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích nespadajících pod 

systém EU ETS uvedené v Národním programu snižování emisí. 

 

E) Doporučení OECD 

V Hodnocení stavu a politik životního prostředí OCED - Česká republika 2018 je 

v kapitole 1.3. Směřování k zelenému růstu mezi doporučeními týkajícími se zeleného 

růstu na str. 35 uvedeno: „Zavádět ekologickou daňovou reformu tak, aby ceny lépe 

odrážely environmentální externality, včetně emisí skleníkových plynů a místní 

znečišťující látky v ovzduší:  

 zavést uhlíkovou složku zdanění energetických produktů tak, aby odrážela externí 

náklady spojené s emisemi uhlíku v sektorech mimo EU ETS a představovala silnější 

a jednotnější cenový signál v celém hospodářství;“. 

 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ 

DAŇ Z PEVNÝCH PALIV 

Čl.LXXIII 

§ 6 

Základ a sazba daně 

(1) Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním 

vzorku. 

(2) Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 27,30 

Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Pro pevná paliva určená k použití, 

nabízená k prodeji nebo použitá pro výrobu tepla v zařízení s platným povolením 

k emisím skleníkových plynů vydaným Ministerstvem životního prostředí podle 

jiného právního předpisu9, činí sazba 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. 

 (3) Spalné teplo v původním vzorku se prokazuje výsledky měření akreditované 

laboratoře, které nesmí být starší než 1 rok. Pokud nelze spalné teplo v původním vzorku 

takto prokázat, stanoví se spalné teplo ve výši 33 GJ na tunu pevných paliv. 
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(4) Akreditovaná laboratoř má způsobilost zkušební laboratoře uznané národním 

akreditačním orgánem k provádění zkoušek nebo vzorkování vymezených v Osvědčení 

o akreditaci podle ČSN EN ISO 17025. 

__________________ 

x) Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. 

79. Unie 

zaměstnavatelsk

ých svazů České 

republiky 

1. Z Obecné připomínky 

S návrhem zákona v částech, regulujících zdanění technických rezerv pojišťoven, 

nesouhlasíme. Návrh je zcela nesystémový a nebere v potaz komplexitu a různé určení 

soustav, na kterých se má zakládat daňová uznatelnost technických rezerv pojišťoven.  

Vzhledem k tomu, že navržená regulace je faktickým zdaněním aktiv, jimiž pojišťovny 

ručí za závazky vůči klientům, považujeme navržené řešení za nebezpečné a schopné 

narušit odolnost jinak doposud stabilního sektoru, který nebyl v minulosti nikdy závislý na 

státní pomoci. 

 

Odůvodnění:  

Návrh zákona nezohledňuje specifičnost vykazování závazků plynoucích z uzavřených 

pojistných smluv a nároků oprávněných osob, které je historicky upravováno ve formě 

rezerv. 

Návrh zcela opomíjí povahu a základní principy provozování pojišťovací činnosti a de 

facto vytváří zákonnou sankci pojišťovnám, které plní své veřejnoprávní povinnosti 

obezřetného podnikání dle zákona o pojišťovnictví, zde konkrétně spočívající 

v obezřetném oceňování závazků vůči klientům.   

Navržená úprava ve svém důsledku „sankcionuje“ pojišťovny za to, že prostředky, které by 

při méně obezřetném ocenění závazků mohly být vyplaceny akcionářům, jsou 

akumulovány a investovány v souladu s platnými předpisy, a to zejména v ČR. Na tyto 

prostředky by tedy byla uvalena daň z příjmu, a to jednorázově zrušením obezřetnostní 

části technických rezerv. 

Návrh obsahuje řadu nejasností v propočtech a vykazuje řadu i   legislativně-technických 

nejasností, proto se nám jeví jako nedomyšlený a účelový, připravený v časové tísni, jehož 

jediným cílem je urychlené a jednorázového doplnění příjmů státního rozpočtu i za cenu 

zvýšené volatility budoucích příspěvků do státního rozpočtu s ohledem na vysokou 

závislost na vývoji úrokové sazby.   

 

tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. Rozpor 

Nelze souhlasit s názorem, že jde o zdanění aktiv, kterými 

pojišťovny ručí za závazky klientů. Rezervy 

v pojišťovnictví dále zůstávají daňově uznatelným 

nákladem, jde pouze o stanovení jejich optimální výše pro 

daňové účely.  

Obecně lze konstatovat, že v určitých případech se zákon 

o daních z příjmů odchyluje od účetního zachycení, a to 

právě z důvodu, že jednou ze základních účetních zásad je 

zásada opatrnosti, zatímco v daních jde objektivní 

stanovení výše základu daně. 

Toto se projevuje zejména u tvorby rezerv a opravných 

položek, kdy daňové zákony výrazně omezují daňovou 

uznatelnost souvisejících účetních nákladů. Z tohoto 

přístupu vychází i předkládaný návrh, neboť se jako 

objektivnější, a tedy pro účely daní vhodnější, jeví 

hodnota technických rezerv určená podle zákona o 

pojišťovnictví.  

Nejde tedy o „sankcionování“ pojišťoven, ale o záměr 

najít vhodnější parametr. Účetní technické rezervy 

samozřejmě mohou být dále tvořeny podle dosavadních 

postupů založených na obezřetném přístupu. 

Záměr změnit metodu stanovení daňově uznatelných 

rezerv v pojišťovnictví byl deklarován vládou již v 

programovém prohlášení vlády, tedy na počátku roku 

2018 a reálný dopad navrhované úpravy bude až v roce 

2021, tedy kdy se bude hradit daň za zdaňovací období 

2020. Pojišťovny tedy mají poměrně dlouhé časové 

období, aby se na tuto změnu připravily. Pokud by ve 

výjimečných případech mělo zvýšené daňové zatížení u 

některé konkrétní pojišťovny negativně ovlivnit její 

finanční situaci, je institut posečkání vhodnou možností 

řešení, neboť finanční správa může posoudit veškeré 

souvislosti v dané konkrétní situaci. 

Ministerstvo financi však na základě vypořádání 

připomínek k úpravě rezerv uplatněných i jinými 

připomínkovými místy a z důvodu změny odhadu dopadů 

navrhované úpravy doplnilo návrh o rozložení této daňové 
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zátěže do 2 zdaňovacích období a byla provedena úprava 

daňové tvorby rezerv v pojišťovnictví tak, aby byly 

zohledněny odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy a nedocházelo ke dvojímu zdanění zisků. 

 

Vyjádření k vypořádání 

UZS nesouhlasí s vypořádáním a trvá na rozporu 

z důvodu, že doplněné úpravy na základě vnějšího 

připomínkového řízení nepovažuje za dostatečné 

vzhledem k odhadu dopadu navrhované úpravy na 

pojišťovny. 

 

 

79. Unie 

zaměstnavatelsk

ých svazů České 

republiky 

2. Z Obecné připomínky 

S návrhem nesouhlasíme i z procesních důvodů, souvisejících s probíhajícím legislativním 

procesem. Udělení výjimky z povinnosti zpracovat Zprávu o hodnocení dopadů regulace 

(RIA), k návrhu tohoto zákona, který má tak významný finanční dopad do podnikatelské 

činnosti části finančního sektoru, považujeme za závažný nedostatek, zpochybňující 

legitimitu legislativního procesu.   

 

Odůvodnění: 

Není jasné, z jakých zdrojů navrhovatel vychází při odhadu zvýšení daňových výnosů 

z důvodu změny metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv, a to ve výši 

3,8 mld. Kč. V důsledku takto nejasně zpracovaného dopadu potom není zřetelné, z čeho 

vychází předpoklad, že tato změna nemá významný dopad ani na sektor pojišťovnictví, ani 

na správu daní, ani na koncového zákazníka, a z čehož je dále povrchně odvozeno, že takto 

tzv. malé a individualizované dopady jsou akceptovatelné v rámci jednoho zdaňovacího 

období (viz výše poznámka k odolnosti sektoru).  

V rozporu s tvrzením předkladatelů, že administrativní náklady na zavedení změny budou 

nevýznamné, si dovolujeme připomenout, že v současné době nejsou výpočty rezerv podle 

Solventnosti II auditovány externím auditorem. Což návrh založit výpočet rezervy na 

splatnou daň na tzv. solventnostních rezervách implicitně mění. Předmětem zkoumání 

auditora se stanou i tyto rezervy, protože budou významným způsobem ovlivňovat 

výsledek po zdanění a je tudíž evidentní, že v důsledku toho vzrostou náklady na audit (lze 

očekávat, že v závislosti na velikosti pojišťovny, může jít o částky pohybující se v rozpětí 

od řádů od desítek tisíc po miliony). 

Pokud se stanou nově základem pro tvorbu daňově uznatelných technických rezerv 

hodnoty závazků vypočtených dle zákona o pojišťovnictví, budou muset pojišťovny 

přijmout taková technická a administrativní opatření, která jim umožní vyčíslit hodnotu 

technických rezerv pro výpočet rezervy na splatnou daň již v době sestavování účetních 

závěrek, které ale dnes předchází výpočtu solventnostní bilance pro účely dohledu nad 

pojišťovnictvím (zkráceně výpočtu solventnosti). K řešení této časové diskrepance 

(s ohledem na zkracující se termíny vykazování solventnosti) bude nutné investovat do 

systémů podporujících výpočty hodnot závazků a také do kapacit potřebných pro sestavení 

Vysvětleno. 

V obecné části důvodové zprávy jsou poměrně podrobně 

vyčísleny dopady, navrhované úpravy, a to jak na 

poplatníky tak inkaso daně z příjmů. Toto vyčíslení 

dopadů, má obdobnou informační hodnotu, jako by RIA 

byla zpracována, neboť vychází ze všech údajů, které má 

MF k dispozici.  

Co se týká odhadu zvýšení daňových výnosů, tento odhad 

byl ještě upraven, neboť v rámci připomínkového řízení 

došlo k zohlednění některých připomínek a k úpravě 

legislativního textu, což má také dopad na odhad 

daňových výnosů. Při hodnocení dopadu na pojišťovny 

bylo doplněno i možné zvýšení nákladů na audit.   
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jak účetní závěrky, tak pro výpočet solventnosti.  Tím se bezpochyby zvýší náklady na 

straně pojišťoven. V opačném případě (tj. nepřijetí zmíněných opatření) se významně 

ohrozí plnění termínů plynoucích pojišťovnám z ustanovení zákona o pojišťovnictví. 

S ohledem na nedostatečně doložené propočty dopadů – viz výše, je evidentní, že byl 

podceněn i jednorázový dopad navrhovaných změn na hospodaření pojišťoven (zejména 

v letech 2020 a 2021). V návrhu zákona proto chybí ustanovení, které by bez dodatečných 

ekonomických nákladů pojišťovnám umožnilo rozložit dopady plynoucí ze změn systému 

zdanění (pokud by k nim vůbec mělo dojít) v čase. Řešení navrhované v důvodové zprávě 

(rozložení úhrady daně na splátky) se jeví pro pojišťovny jednak s ohledem na ustanovení 

§ 156 daňového řádu jako stěží prakticky dosažitelné a navíc je toto řešení penalizováno 

daňově neuznatelným úrokem značně přesahujícím běžnou tržní úrokovou míru.  

 

tato připomínka je zásadní 

79. Unie 

zaměstnavatelsk

ých svazů České 

republiky 

3. Z Konkrétní připomínky 

Část První, čl. I., bod 2. a 3. (§ 23, odst. 3 písm. a) a c)) 

Navrhovaná změna nezohledňuje technické rozdíly ve způsobu účetního a regulatorního 

(solventnostního) způsobu vykázání kompletní hodnoty závazků z uzavřených smluv, což 

povede k dvojímu zdanění některých položek aktiv. 

 

Odůvodnění: S ohledem na postup výpočtu nejlepšího odhadu hodnoty závazků 

upraveného přímo proveditelným předpisem EU (viz odst. 3 § 51 zákona 277/2009 Sb. ve 

znění pozdějších změn), kdy jsou do hodnoty závazků zohledňovány i aktivace 

pořizovacích nákladů, které jsou naopak v účetnictví vykazovány odděleně od technických 

rezerv jako časové rozlišení pořizovacích nákladů, by změna stavu tohoto časového 

rozlišení byla v důsledku navrženého ustanovení zdaněna dvakrát (jednou jako přírůstek 

aktiv a podruhé jako částka snižující nejlepší odhad hodnoty závazku při stanovení 

technické rezervy podle zákona o pojišťovnictví). 

 

tato připomínka je zásadní 

Vyhověno. 

Byla provedena úprava daňové tvorby rezerv v 

pojišťovnictví tak, aby byly zohledněny odložené 

pořizovací náklady na pojistné smlouvy a nedocházelo ke 

dvojímu zdanění zisků.  

79. Unie 

zaměstnavatelsk

ých svazů České 

republiky 

4. Z Konkrétní připomínky 

Část První, čl. II., bod 3.  

Ustanovení je v rozporu s nepřípustností retroaktivity zákona. Návrh zákona promítá 

retroaktivně zdanění uplatňované po 1. 1. 2020 i na předchozí zdaňovací období. 

 

Odůvodnění: Tímto ustanovením se jednak porušuje zásada vytyčená i v důvodové 

zprávě, že působnost navrhovaných změn nemá být retroaktivní.  Tímto ustanovením se 

aplikuje nově navrhovaný postup zahrnování změny stavu technických rezerv do základu 

daně z příjmu, takže se fakticky uplatní na všechna předchozí zdaňovací období.  

 

tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. Rozpor 

Cílem úpravy je vycházet z jiného koncepčního rámce, a 

tudíž je nutné na počátku období srovnat hodnoty na 

stejnou úroveň, jinak by tuto změnu nebylo možné 

provést. Je proto nutné při přechodu z jednoho systému 

daňové uznatelnosti rezerv v pojišťovnictví na druhý 

upravit základ daně tak, aby v něm již nadále nebyly 

zohledněny účetní technické rezervy, a naopak v něm byly 

zohledněny i již dříve vytvořené rezervy podle 

Solventnosti II. Vzhledem k tomu, že podstatou tvorby a 

daňové uznatelnosti rezerv je časový posun vykázání a 

daňové uznatelnosti nákladů, resp. daňových výdajů, a to 

k dřívějšímu okamžiku, než ve kterém takový náklad 

skutečně vznikne, navrhovaná změna daňové uznatelnosti 

rezerv ovlivní pouze okamžik, ve kterém budou náklady, 
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na které se rezervy tvoří, daňově uznatelné, nezpůsobí 

však celkové navýšení daňové zátěže. 

Daňová zátěž vzniklá v důsledku přechodu na novou 

tvorbu rezerv v pojišťovnictví byla na základě vypořádání 

připomínek k úpravě rezerv uplatněných i jinými 

připomínkovými místy rozložena do dvou let.  

79. Unie 

zaměstnavatelsk

ých svazů České 

republiky 

5. Z Konkrétní připomínky 

Část Druhá, čl. III., § 6 

V nově navrhovaném znění §6 zcela chybí nezbytně nutná technická upřesnění (viz 

i koncepční připomínky), nebo obecné připomínky k rozdílnému přístupu v hodnotě 

závazků z pojištění uvedených v části A, přílohy č. 1 zákona 277/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: S ohledem na různost účelů, ke kterým jsou konstruovány účetní 

a solventnostní předpisy, vznikají mezi účetnictvím a vykazováním v tzv. solventnostní 

bilanci rozdíly v různé struktuře zachycení závazků a aktiv a rozdíly v různém čase 

vykázání budoucích zisků. Pokud by tyto rozdíly nebyly zohledněny, došlo by jednak ke 

zdanění některých aktiv (viz např. koncepční připomínka) a dále by došlo ke zdanění 

potenciálních budoucích zisků (v hodnotě účetních rezerv se budoucí zisky nezohledňují, 

kdežto u solventnostních rezerv se o jejich hodnotu upravuje nejlepší odhad hodnoty 

závazku). 

 

tato připomínka je zásadní 

Částečně vyhověno, Vysvětleno. 

Bude provedena úprava legislativního textu tak, aby byly 

zohledněny podíly zajišťovatelů a odložené pořizovací 

náklady na pojistné smlouvy. 

Co se týká započtení potenciálních budoucích zisků, lze se 

domnívat, že tento přístup je z pohledu stanovení daňově 

rezervy v pořádku, právě proto, že zohledněním 

budoucích zisku dochází k zreálnění požadavků na výši 

rezervy. 

79. Unie 

zaměstnavatelsk

ých svazů České 

republiky 

6. Z Konkrétní připomínky 

Část Druhá, čl. III., § 6, odst. 1 

Ustanovení odstavce 1 neodkazuje na konkrétní ustanovení zákona o pojišťovnictví. Tím 

do zákona vnáší de facto nepřímý odkaz na přímo proveditelný předpis EU (viz § 51 odst. 

3ZPOJ) a nespecifikuje postupy stanovení technických rezerv. 

 

Odůvodnění: S ohledem na to, že určení hodnoty závazků a tedy i technických rezerv je 

z větší části upraveno přímo proveditelným předpisem EU (viz § 51 odst. 3 zákona 

277/2009 Sb.), je hodnota technických rezerv pro účely daně stanovena formou řady 

nepřímých odkazů a je tudíž neurčitě stanovena, což jednak nezohledňuje řadu technických 

rozdílů v účetní a solventnostní klasifikaci jednotlivých položek (některé položky jsou 

v účetnictví vykázány jako aktiva, jsou v případě solventnosti klasifikovány jako součást 

závazků z pojištění), a jednak vede k právní nejistotě a komplikacím při stanovení a správě 

daní.  

 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona o rezervách vymezuje 

rezervy v pojišťovnictví pro účely daní z příjmů tak, že se 

jimi rozumí technické rezervy podle zákona o 

pojišťovnictví. Tak je jasně řečeno, že adresát má použít 

zákon o pojišťovnictví (tj. v současné době zákon č. 

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 

předpisů) a v něm obsažené vymezení technických rezerv. 

Skutečnost, že se v důsledku toho bude jednat o technické 

rezervy v souladu se směrnicí Solventnost II a dalšími 

právními předpisy Evropské unie, vůči které zákon 

upravující pojišťovnictví implementuje, byla úmyslem. 

Postup stanovení technických rezerv tak není 

nespecifikován, ale použije se postup specifikovaný 

v zákoně upravujícím pojišťovnictví. Výjimku tvoří nově 

doplnění odstavec 4, který představuje lex specialis vůči 

zákonu o pojišťovnictví, neboť stanovuje, že se pro 

daňové účely bude jednat rezervy očištěné o podíl 

zajišťovatelů a odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy. 
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79. Unie 

zaměstnavatelsk

ých svazů České 

republiky 

7. Z Konkrétní připomínky 

část Čtvrtá, změna zákona o spotřebních daních, § 70 

Navrhované zvýšení sazby spotřební daně na líh v § 70 Zákona o spotřebních daních 

navrhujeme zrušit a ponechat stávající výši sazby 285 Kč/la.  

 

Odůvodnění:   
a) Jako hlavní důvod ke zvýšení sazby Ministerstvo financí uvádí zvýšení příjmu 

státního rozpočtu o cca 1 mld korun. K tomu uvádíme:  

(i) zvýšení výběru spotřební daně na líh o 1 mld korun je matematický výpočet, kdy 

k danému výsledku navrhovatel došel tím, že k objemu celkové vybrané spotřební daně na 

líh v roce 2018 připočítal 13%. Zkušenosti z minulých zvýšení sazby spotřební daně na líh 

z let 2006 a 2010 hovoří o tom, že po mírném zvýšení inkasa v následujícím roce po 

zavedení změny, způsobeným předzásobením prodejců v předcházejícím roce a dobou 

splatnosti spotřební daně 55 dnů, došlo k významnému poklesu celkového výběru 

spotřební daně až o 3,5% ve srovnání se situací před zvýšením sazby spotřební daně na líh  

(ii) Tento jev byl způsoben především přechodem části distribuce především 

konzumních lihovin do oblasti černého trhu a částečně snížením spotřeby a přechodem do 

jiných kategorií alkoholu.  

(iii) Výběr spotřební daně na líh v posledních letech každoročně stoupal v průměru cca 

o 3% ročně, což státnímu rozpočtu přinášelo cca 250-300 mil korun ročně. Domníváme se, 

že stabilní růst byť v menší míře je pro státní rozpočet větším přínosem než skokové změny 

systému s nejasným výsledkem  

b) Navrhovaná úprava představuje pozitivní dopad z hlediska zdraví obyvatel České 

republiky K tomu uvádíme: 

(i)  Spotřeba alkoholu v České republice podle údajů Českého statistického úřadu 

dosahuje cca 9,6 l absolutního alkoholu (tj. 100% alkoholu) na jednoho obyvatele. Pokud 

se podíváme na členění spotřeby alkoholu do jednotlivých kategorií vypadá spotřeba takto 

(údaje za rok 2017): 1. Pivo 49% 2. Víno 23% 3. Lihoviny 28% Z uvedeného vyplývá, že 

pouze o něco více než ¼ celkové spotřeby připadá na lihoviny, zatímco ¾ spotřeby připadá 

na pivo a víno  

(ii) Celková spotřeba lihovin dlouhodobě klesá, zatímco spotřeba piva a vína v České 

republice mírně stoupá.  

(iii) Alkohol je jen jeden. Vžité užívání „tvrdý alkohol“ je zavádějící, žádný „měkký 

alkohol“ neexistuje. Vznik závislostí na alkoholu vzniká u všech 3 kategorií alkoholických 

nápojů.  

(iv) Je velmi pravděpodobné, že ty kategorie obyvatel, které jsou na alkoholu závislé 

přejdou do jiné kategorii alkoholu, která bude pro ně cenově dostupnější – například víno 

v krabici s obsahem alkoholu 12% a objemem 1 l lze pořídit za 35-40 Kč a to s nulovou 

sazbou spotřební daně.  

c) Jako další argumenty k obhájení našeho návrhu uvádíme:  

Země Sazba spotřební daně 

na líh EUR/la 

Rok změny Čistý příjem na 

obyvatele (2017) 

Nevyhověno. Rozpor. 

Ve výpočtu dodatečného inkasa spotřební daně z lihu je 

zohledněn jak posun splatnosti, tak i postupné snížení jeho 

spotřeby (vzhledem k nárůstu ceny nepředpokládáme 

nijak významné). Celková částka inkasa je zaokrouhlena 

na mld. Kč, čímž došlo k takto chybné interpretaci čísla. 

V případě ČR dochází k mírnému navýšení sazby daně. 

Reakce spotřebitelů na takové navýšení je výrazně slabší. 

Zároveň pravidla nastavená po metanolové kauze 

zůstanou v platnosti stejně jako zaměření Celní správy na 

tuto oblast. 

Výši sazeb z lihu se v porovnání s okolními zeměmi nijak 

nevymykáme, proto není důvod se obávat výrazného 

zvýšení pašování – navíc dle vyjádření Potravinářské 

komory ČR dojde ke zvýšení ceny 0,5 l 40 % lihoviny o 

9,1 Kč, i proto je i riziko zvýšení přeshraničních nákupů 

velmi limitované. 

Je rovněž nutné brát v úvahu náklady na přeshraniční 

nákupy (při spotřebě 10 l benzinu na 100 km a ceně 30 Kč 

za litr benzinu vyjde přeshraniční dojíždění 5 km (10 km 

celkem) na 30 Kč. Tedy musí být zakoupeny alespoň 4 

lahve o objemu 0,5 litru, aby bylo alespoň rámcově 

zajímavé. Amortizace vozu a časové náklady nebyly 

neuvažovány. 

 

UZSČR na ústním vypořádání na úrovni náměstků uvedl, 

že variantně navrhuje zvýšení daně pro všechny 

alkoholické výrobky (ve výši zajišťující původně navržený 

výnos veřejných rozpočtů), čemuž však z výše uvedených 

důvodů také nebylo vyhověno. 
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(i) Výše spotřební daně v okolních zemích je následující: 

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že je velká pravděpodobnost nákupu konzumních lihovin 

na Slovensku, zejména u obyvatel východní části republiky a tím negativní ovlivnění 

celkového výběru spotřební daně na líh v České republice. Se stejným efektem se setkalo 

Estonsko v roce 2018, kde po zvýšení spotřební daně klesl výběr spotřební daně o 40%, 

zatímco v sousedním Lotyšsku výběr spotřební daně stoupl o 50%. Stejný příklad zažila 

i Belgie, kde zvýšení spotřební daně na lihoviny v roce 2015 vyvolalo pokles výběru 

spotřební daně o 22%, přičemž spotřeba lihovin se nesnížila. Naopak sousední Francie 

zaznamenal rekordní zvýšení výběru spotřební daně na lihoviny. 

(ii) Připomínáme také vznik metanolové kauzy v roce 2012 jako následek zvýšení 

spotřební daně. I když laická veřejnost tuto kauzu často zlehčuje, myslíme si, že je třeba ji 

brát v úvahu.  

 

tato připomínka je zásadní 

v EUR 

Česká republika 1290 2020 920 

Slovensko 1080 2009 845 

Polsko 1322 2014 830 

Německo 1313 1982 2315 

Rakousko 1200 2014 1826 

79. Unie 

zaměstnavatelsk

ých svazů České 

republiky 

8. Z Konkrétní připomínky 

Vstoupení v platnost 

Navrhujeme, aby v případě, že navrhovatel nevezme v potaz naši připomínku č. 1, byla 

posunuto vstoupení v platnost z 1.1.2020 na 1.4. 2020. Tento návrh zdůvodňujeme takto: i. 

Doba na zaplacení spotřební daně po uvolnění zboží do volného daňového oběhu je 55 dní. 

Je velmi pravděpodobné, že s ohlášeným zvýšením spotřební daně dojde ke zvýšenému 

předzásobení trhu výrobky se starou sazbou spotřební daně. Proto výběr spotřební daně 

v prvních dvou měsících roku 2020 bude významně ovlivněn touto skutečností. Přechod na 

novou sazbu spotřební daně od 1.4. může zamezit tomuto jevu a veškeré inkaso 

z předzásobení i zvýšené spotřební daně bude realizováno v roce 2020.  

 

tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. Rozpor. 

S ohledem na cíl zákona není odložení účinnosti zákona 

vhodné. I kdyby byly obavy z předzásobení důvodné, 

posunutím účinnosti zákona se tento jev jen posouvá o 

několik měsíců. 

U cigaret, tedy komodity, která má nejvyšší podíl mezi 

tabákovými výrobky, je předzásobení při změně sazby 

řešeno zákonnou úpravou. Změna sazby spotřební daně 

z cigaret již proběhla třikrát, přičemž propad inkasa 

spotřební daně nenastal ani v jednom případě (došlo pouze 

k přesunu inkasa v čase). 

94. Asociace 

pokerových 

hráčů ČR 

1. D Připomínky k materiálu Ministerstva financí ČR: 

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů 

veřejných rozpočtů (MF-8215/2019/32-8). 

Návrh zákona obsahuje mimo jiné zvýšení sazby daně pro některé hazardní hry. Důvodová 

zpráva k návrhu uvádí, že nová sazba daně je stanovena primárně v návaznosti na 

škodlivost druhu hry a sekundárně v návaznosti na jeho ziskovost. 

 

Poker z hlediska nebezpečnosti  

Nevyhověno. 

Připomínka směřuje nad rámec návrhu zákona. 

Navrhovaný požadavek připomínkového místa současné 

znění zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 

neumožňuje provést. Vyhovění připomínce by znamenalo 

nutnost  vyčlenit karetní hry ze skupiny živých her 

a vytvořit tak nový druh hazardní hry. 

Zároveň je vhodné dodat, že samotná výše sazeb daně je 
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Karetní hra poker je zařazena mezi živé hry, které jsou dle návrhu zákona chápány jako 

společensky středně škodlivé a je u nich tedy navržena sazba daně 30%. Kategorie živých 

her sdružuje hry na základě některých znaků hry (využití hracích žetonů, přítomnost 

krupiéra atd.), což ale neimplikuje stejnou společenskou nebezpečnost jednotlivých živých 

her. Ty totiž mohou využívat stejné herní prvky jako jsou například herní žetony, ale 

přitom mít velice rozdílná pravidla, rozdílný průběh hry a lišit se i v dalších aspektech. 

Přitom právě poker se od ostatních živých her značně odlišuje například měrou jakou je 

hráč schopen ovlivnit výsledek hry, nebo také tím, že hráči hrají proti sobě navzájem a ne 

proti krupiérovi, jak tomu běžně je u jiných živých her. Myslíme si, že poker by měl být 

zařazen do kategorie nejméně společensky nebezpečných her a nevíme o žádné studii, která 

by ho označila za více nebezpečný. Dle našeho názoru by společenská nebezpečnost měla 

být stanovena u každé hry jednotlivě a nezávisle na tom, zda si hry jsou či nejsou 

organizačně podobné. Výroční zprávy o hazardním hraní, které vydává Národní 

monitorovací středisko pro drogy a závislosti, se věnují kategorii živých her pouze jako 

celku a poker jako samostatnou hru bohužel nesleduje, což nám potvrdil jeho vedoucí doc. 

MUDr. Viktor Mravčík.  

 

Poker z hlediska ziskovosti  

U pokerových turnajů stanovuje §3 odst 2. zákona o dani z hazardních her, že z každého 

turnaje živé hry se při určení základu daně z hazardních her zohlední v součtu za všechna 

zdaňovací období pouze vyplacené výhry do výše 95 % přijatých vkladů do tohoto turnaje. 

Tím je tedy vždy zajištěn výběr daně z pokerových turnajů, zatímco u ostatních živých her 

žádné podobné ustanovení neplatí a při určení základu daně je u nich možné zohlednit až 

100% vyplacených výher. Pokerové turnaje jsou navíc velmi silně regulovány §59 zákona 

o hazardních hrách a to až do té míry, že dochází k poškození a znevýhodnění českých 

pokerových hráčů. Toto téma jsme již se zástupci Ministerstva financí několikrát 

diskutovali a shodli jsme se na tom, že by bylo vhodné současnou legislativu upravit, ale 

zatím jsme v tomto směru nezaznamenali výrazný posun. Současně chceme podotknout, že 

vklady do pokerových turnajů činí jen 0,9% z vkladů do všech hazardních her (viz. 

Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2017).  

 

Poker a černý trh  

Asociace pokerových hráčů ČR zorganizovala na podzim roku 2018 průzkum mezi hráči 

pokeru, jehož výsledky jsme již v minulosti Ministerstvu financí prezentovali. Přes 20% 

hráčů online pokeru uvedlo, že hraje na herně, která není licencována v ČR. Mnoho 

profesionálních hráčů pokeru dokonce po přijetí nové hazardní legislativy emigrovalo. 

Vyšší zdanění pokeru by tyto negativní jevy jistě ještě prohloubilo.  

 

Návrh Asociace pokerových hráčů ČR  

Ze všech výše uvedených důvodů považujeme za vhodné, aby byla pro karetní hru 

poker zachována sazba daně 23%. Pokud by ke zvýšení sazby daně mělo dojít, 

navrhujeme poker zařadit do kategorie nejméně společensky nebezpečných her se sazbou 

25%. V případě, že by bylo potřeba odlišit poker a jiné živé hry, doporučujeme odlišovat 

hry, ve kterých hráči hrají proti krupiérovi a hry, ve kterých hrají hráči jen vůči sobě 

výsostně politickou otázkou, která závisí výhradně na 

úvaze zákonodárce. Zákonodárce má proto široký prostor 

pro vymezení konstrukčních prvků daní a má zásadně 

volnou ruku při určení, co má podléhat zdanění a jakou 

míru má toto zdanění mít. (srov. nález Ústavního soudu 

sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. dubna 2009). V oblasti 

hazardních her je pak současně sledován cíl ochrany 

společnosti před sociopatologickými jevy spojenými 

s hazardními hrami, což se odráží zejména diferenciací 

sazeb do různých pásem.  
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navzájem a nikoliv proti krupiérovi. 

97. Asociace 

provozovatelů 

kurzových sázek 

1. - Prostřednictvím návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti 

se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „Návrh zákona“) má dojít 

prostřednictvím změn několika vybraných zákonů k výraznému navýšení příjmové stránky 

veřejných rozpočtů, a to v řádech několika miliard korun. Jakkoliv naše asociace chápe 

důvody, které vedou Ministerstvo financí ČR k předložení příslušného návrhu zákona, 

dovolujeme si prostřednictvím tohoto materiálu uplatnit níže uvedenou zásadní 

připomínku, která se vztahuje k části třetí příslušného návrhu zákona, jejímž prostřednictví 

má dojít k úpravě vybraných ustanovení zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z hazardních her“).  

V obecné rovině se domníváme, že k úpravě daňových předpisů by stát měl přistupovat 

koncepčním způsobem a vždy pečlivě zohledňovat konkrétní dopady, které tyto úpravy 

budou mít. Legislativní změny daňových předpisů (zejména ty, které se vztahují ke 

specifickým oblastem podnikání) by proto neměly mít jako primární cíl pouhé navýšení 

příjmů veřejných rozpočtů. V takovém případě totiž existuje reálná hrozba, že se vytratí 

původní účel daňové regulace příslušné oblasti: kdy speciální daně uvalené na dané odvětví 

primárně plní funkci více regulační než inkasní. Jsme přesvědčeni, že touto oblastí je právě 

provozování hazardních her, v jehož rámci musí všichni legální provozovatelé už nyní 

naplňovat velmi přísné regulační podmínky, k tomu navíc čelí vysoké míře zdanění (kromě 

daně z hazardních her máme na mysli pochopitelně také daň z příjmu).  

Jsme si jisti, že další navýšení daně z hazardních her bude mít silné negativní důsledky na 

celé naše odvětví. Zamýšlený legislativní krok s největší pravděpodobností nejen, že 

nepovede k naplnění účelu předloženého návrhu zákona (tj. navýšení příjmu veřejných 

rozpočtů), ale bude mimo jiné také znamenat posílení nelegální nabídky hazardních her na 

území České republiky a následný nárůst  negativních jevů spojených s patologickým 

hráčstvím u ohrožených skupin obyvatelstva.     

Z těchto a dalších důvodů, které podrobněji rozpracováváme v tomto materiálu, jsou 

zástupci jednotlivých členů asociace přesvědčeni o tom, že Návrh zákona vykazuje velice 

závažné nedostatky, které musí být v rámci připomínkového řízení odstraněny. 

Bere se na vědomí. 

97. Asociace 

provozovatelů 

kurzových sázek 

2. Z K Části třetí Návrhu zákona – Změna zákona o dani z hazardních her 

Jak již bylo naznačeno v obecném úvodu, jediná připomínka naší asociace je namířena 

proti Části třetí Návrhu zákona, jejímž prostřednictvím má dojít ke změně zákona o dani 

z hazardních her, a to v tom ohledu, že ke dni nabytí účinnosti Návrhu zákona, tj. ke dni 1. 

1. 2020, dojde k navýšení sazeb daně z hazardních her, a to pro prakticky všechny druhy 

hazardních her. Takováto legislativní změna je z pohledu naší asociace naprosto 

nepřijatelná. S ohledem na níže uvedené důvody požadujeme odstranění celé Části třetí 

z Návrhu zákona.  

 

Prvním důvodem, který vede naší asociaci k této připomínce je skutečnost, že ve vztahu 

k dani z hazardních her, která byla dle předchozí regulace označována také jako odvod 

z loterií a jiných podobných her, představuje Návrh zákona již čtvrtou změnu sazby 

příslušné daně, resp. odvodu, za posledních sedm let. Minimálně každé dva roky 

Nevyhověno. 

Samotná výše sazeb daně je výsostně politickou otázkou, 

která závisí výhradně na úvaze zákonodárce. Zákonodárce 

má proto široký prostor pro vymezení konstrukčních 

prvků daní a má zásadně volnou ruku při určení, co má 

podléhat zdanění a jakou míru má toto zdanění mít. (srov. 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 

21. dubna 2009). V oblasti hazardních her je pak současně 

sledován cíl ochrany společnosti před sociopatologickými 

jevy spojenými s hazardními hrami, což se odráží zejména 

diferenciací sazeb do různých pásem.  

Návrh sazeb daně vychází z modelací provedených při 

přípravě aktuální legislativy hazardní regulace, v rámci 
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přistoupil zákonodárce k úpravě výše sazeb daně z hazardních her. Takovýto přístup 

bohužel nijak nerespektuje důležitý princip legislativní zdrženlivosti, který by se měl 

v oblasti daňových předpisů bezesporu uplatňovat. Pro zdravé fungování každého 

odvětví je nebytně nutné, aby zákonodárce vždy ponechal určité formě daňové regulace 

dostatečný časový prostor k tomu, aby bylo možné objektivně posoudit dopady této 

regulace. Namísto toho se přichází v relativně velmi krátkém časovém období již čtvrtá 

úprava, respektive navýšení sazeb daně z hazardních her - bez toho, aniž by stát posoudil 

dopady předchozí regulace. O tom, že Ministerstvo financí ČR skutečně neprovedlo 

analytické posouzení dopadů aktuální výše sazeb daně z hazardních her, svědčí mimo jiné 

i skutečnost, že žádná takováto analýza není připojena k důvodové zprávě k Návrhu 

zákona. Absence této analýzy, která by důkladně zhodnotila dopady aktuálního zdanění 

provozování hazardních her, představuje nejen porušení článku 2 Legislativních 

pravidel vlády, ale zejména svědčí o tom, že předložená změna se neopírá o jakékoliv 

relevantní skutečnosti vycházejí z aktuální podoby regulace. Tento náš závěr ostatně 

podporuje i skutečnost, že v rámci důvodové zprávy k Návrhu zákona je ve vztahu k jeho 

Části třetí argumentováno pouze odkazem na navrhovanou úpravu z roku 2015. V tomto 

ohledu je z pohledu naší asociace naprosto nepřijatelné, aby se zákonná úprava, která má 

nabýt účinnosti dne 1. 1. 2020 opírala o závěry reflektující provozování hazardních her 

v roce 2015. Musíme podotknout, že od roku 2015 došlo ke zcela zásadnímu zpřísnění 

daňových a regulačních podmínek provozování hazardních her, které měly zcela 

mimořádný vliv na celý sektor, který díky těmto změnám prodělal největší restrukturalizaci 

od roku 1990. V důsledku těchto změn jsou jakékoliv výstupy z roku 2015 k dnešnímu dni 

naprosto irelevantní. Této skutečnosti si ostatně musí být vědom i sám předkladatel, pokud 

nahlédne do jím provedených dopadových analýz provedených v roce 2015. V nich se 

odhadoval meziroční nárůst inkasa daně z hazardních her o 2,3 mld. Kč. Místo této 

predikce však inkaso daně z hazardních her jen mezi léty 2017 a 2018 meziročně pokleslo 

o více jak 3 mld. Kč. Celkové inkaso daně z hazardních her za rok 2018 činilo necelých 

9 mld. Kč. Predikce z roku 2015 a skutečnost roku 2018 se tím pádem liší o 5,3 mld. Kč, 

což činí více téměř 60 % celkového výběru. Z těchto dat je zřejmé nejen jak velikou 

změnou prošel celý trh hazardních her, ale především i skutečnost, že analýzy a odhady 

z roku 2015 nebyly správné. Jejich omezené vypovídající hodnotě a aktuální 

nepoužitelnosti si podle našeho názoru musí být vědom i sám předkladatel. Proto ostatně 

vláda ve svém aktuálním programovém prohlášení přijala následující slib: „Provedeme 

komplexní vyhodnocení aplikace nové regulace hazardních her přijaté v roce 2016 a na 

základě získaných poznatků případně navrhneme změny, které zajistí efektivní regulaci 

a správu daně z hazardních her, zejména internetového sázení“. 

 

Tento proces Ministerstvo financí ČR skutečně nastartovalo, když v březnu tohoto roku 

zaslalo návrh struktury této analýzy dotčeným subjektům, včetně naší asociace. Je pro nás 

flagrantním porušením Programového prohlášení vlády i Legislativních pravidel vlády, 

pokud k těmto změnám dochází bez provedení slíbeného komplexního vyhodnocení 

dopadů nedávných daňových a regulačních změn, bez provedení jakékoliv modelace 

dopadů dalšího zvýšení daňové zátěže, bez analýzy, zda budou mít navrhované změny tzv. 

rdousící efekt.   

které byly pečlivě zvažovány sazby pro jednotlivé druhy 

hazardních her, a to tak, aby byla jak naplněna fiskální 

funkce daní, tak zejména aby byla odražena společenská 

nebezpečnost jednotlivých hazardních her. 

Pokud jde o zdanění kursových sázek, navrhovaná sazba 

daně pro kursové sázky je zařazena do nejnižší úrovně 

zdanění pro nejméně rizikové hazardní hry společně 

s tombolou a turnajem malého rozsahu. 

Pro tvrzení připomínkového místa o ústavní maximě, 

podle které je žádoucí, aby „daňová legislativa měněna 

pouze za předpokladu, že se ukáže, že legislativa stávající 

trpí takovými nedostatky, že její nahrazení legislativou 

novou lze považovat za nezbytné“ není dostatečná opora 

v judikatuře Ústavního soudu. Uvedená maxima je toliko 

apelem na zákonodárce, který však přesto má široký 

prostor pro vymezení konstrukčních prvků daní a má 

zásadně volnou ruku při určení, co má podléhat zdanění 

a jakou míru má toto zdanění mít, jak bylo uvedeno výše. 

Pokud jde o porušení Legislativních pravidel vlády, lze 

konstatovat, že Ministr spravedlnosti a předseda 

legislativní rady vlády dne 2. dubna 2019 podle čl. 76 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády rozhodl, že se 

hodnocení dopadů regulace neprovede (dopis č. j. 

11839/2019-UVCR). Bez ohledu na uvedené lze 

konstatovat, že se v souladu s čl. 3.8 písm. f) obecných 

zásada pro hodnocení dopadů regulace (RIA) neprovádí 

hodnocení dopadů regulace v případě parametrických 

změn, mezi které patří také změna sazeb daně. 

Pokud jde o vyhodnocení aplikace nové regulace 

hazardních her uvedené v aktuálním programovém 

prohlášení vlády, lze konstatovat, že Ministerstvo financí 

tento závazek plní prostřednictvím Analýzy regulace 

hazardu v ČR (ARHA). Do doby jeho provedení 

Ministerstvo financí vychází z odhadů provedených v roce 

2015. 

Pokud jde o nelegální provozovatele hazardních her, lze 

konstatovat, že podléhají zdanění stejně jako 

provozovatelé legální. Zároveň je vhodné uvést, že 

Ministerstvo financí a Celní správa vyvíjí v oblasti boje 

proti nelegálnímu provozování hazardních her maximální 

aktivitu, přičemž se jim úspěšně daří odstraňovat nelegální 

nabídku z trhu. 
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Jako druhý důvod ve vztahu k navrhované úpravě zdanění provozování hazardních her si 

dále dovolujeme uvést, že tento návrh představuje zcela nepřiměřené navýšení daňové 

zátěže, a to ve vztahu k provozovatelům všech dotčených druhů hazardních her. O této 

skutečnosti svědčí mimo jiné i skutečnost, že navrhované navýšení sazeb daně z hazardních 

her naprosto zásadním způsobem překračuje průměrné zdanění této oblasti v jiných 

členských státech Evropské unie. Tuto skutečnost je možné naprosto jednoznačně prokázat 

na příkladu zdanění provozování kursových sázek. Dle navrhované právní úpravy má dojít 

k navýšení sazby daně pro kursové sázky z aktuálních 23 % na navrhovaných 25 % 

z částky, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje součet úhrnu vyplacených výher a úhrnu 

vrácených vkladů. Jak vyplývá z přiložené analýzy, průměrná výše sazby daně 

z kursových sázek v zemích Evropské unie dosahuje v případě stejně definovaného 

základu daně 16,42% GGR (tzv. Gross Gaming Revenue).  

 

Nynější sazba daně pro sportovní sázení v ČR ve výši 23% GGR je o 40% vyšší sazba 

než je průměr sazby GGR ve sledovaných státech EU (jako 100% je brán výše uvedený 

průměr GGR, viz. příloha). 

 

Navrhovaná úprava sazby daně z hazardních her pro kursové sázky ve výší 25% 

GGR by byla dokonce o 52% vyšší než průměrné zdanění tohoto odvětví ve 

sledovaných státech EU. 

 

Jsme si vědomi toho, že každý stát přistupuje k otázce zdanění provozování hazardních her 

individuálním způsobem. Přesto zastáváme názor, že disproporce k výši zdanění 

v ostatních členských států až do této míry by měla být ze strany Ministerstva financí ČR 

důkladně odůvodněna, protože pomáhá vytvářet z tuzemského trhu s hazardními hrami 

krajně neatraktivní podnikatelské prostředí, které do značné míry znemožňuje řádný výkon 

činnosti. To mimo jiné potvrzuje také skutečnost, že v současné době za stávající sazby 23 

% GGR není ze strany zahraničních operátorů online hazardních her o český trh žádný 

zájem. Vypovídající je v tomto směru i mezinárodní srovnání, kdy například Švédsko, tedy 

země se sazbou 18 % GGR, dokázalo za 4 měsíce od otevření svého trhu vydat již více jak 

60 licencí zahraničním společnostem. Naproti tomu Česká republika za více jak dva roky 

vydala povolení pouze dvěma společnostem, z nichž jedna ještě ani nezahájila vlastní 

provozování. Pokud dojde k dalšímu zvýšení daňového zatížení pro kursové sázky, Česká 

republika se definitivně odstřihne od možnosti legalizovat šedou sféru provozování online 

hazardních her na svém území. Logicky se tím prudce sníží pravděpodobnost vybrat do 

státního rozpočtu více finančních prostředků, jejichž výše by v konci mohla dokonce 

převýšit odhady, kolik by se vybralo v případě zvýšení sazby o 2 procentní body, jak to 

navrhuje Ministerstvo financí ČR.   

Jak již bylo naznačeno výše, navrhované změny sazeb daně z hazardních her představují ve 

všech případech významné navýšení daňové zátěže provozovatelů jednotlivých druhů 

hazardních her. Ve světle konceptu celého Návrhu zákona pak není obtížné dovodit, jaký 

cíl mají navrhované změny sazeb daně z hazardních her plnit. Za situace, kdy je zcela 

zjevně jediným motivem k navrhovaným změnám navýšení příjmů do veřejných rozpočtů, 
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a to právě o prostředky z daně z hazardních her, si dovolujeme uvést třetí důvod našich 

připomínek: pouhé navýšení sazby daně neznamená automatické zvýšení inkasa této daně 

pro státní či jiné veřejné rozpočty. Naše asociace v tomto ohledu zastává názor, že již 

aktuální výše zdanění provozování hazardních her odpovídá spíše sestupné části Lafferovy 

křivky, kdy každé další navyšování povede nikoliv k navýšení příjmů ve prospěch 

veřejných rozpočtů, ale naopak jejich významné snížení. Tento názor naše asociace opírá 

mimo jiné i o vyhodnocení faktických dopadů aktuální výše zdanění technický her na 

příjem z daně z hazardních her. V případě tohoto druhu hazardních her došlo 

prostřednictvím zákona o dani z hazardních her k navýšení daňového zatížení 

provozovatelů o celých 7 procentních bodů, a to z tehdejších 28 % GGR na aktuálních 35 

% GGR. Jakkoliv si ministerstvo slibovalo od tohoto navýšení sazby daně za technické hry 

významné navýšení příjmů pro veřejné rozpočty, skutečný výnos daně za tento druh 

hazardní hry byl však dle dostupných zdrojů o 3,3 miliardy korun nižší než za 

předchozí období s nižší daňovou sazbou (vycházíme z podkladů Ministerstva financí ČR). 

Tato skutečnost naprosto jednoznačně prokazuje, že popsané dramatické navýšení sazby 

daně přineslo ve vztahu k provozování technických her tzv. rdousící efekt, který je 

v oblasti daňové regulace naprosto nepřijatelný. Vzhledem k této zkušenosti 

s navyšováním daně z hazardních her by Ministerstvo financí ČR mělo přistupovat 

k jakémukoliv navyšování sazby daně z hazardních her s maximální možnou opatrností 

a pouze v případech, které budou odůvodněny nezbytnou regulační potřebou, a nikoliv aby 

takové změny byly motivovány pouhou potřebou navyšovat příjmovou stránku veřejných 

rozpočtů. Jak výše uvedený příklad názorně prokazuje, tento způsob navyšování bude 

velmi pravděpodobně mít na veřejné rozpočty přesně opačný efekt a může dojít 

k značnému úbytku příjmu do státního rozpočtu z provozování hazardních her. S ohledem 

na výše uvedenou absenci jakékoliv aktuální analýzy skutečných dopadů stávající daňové 

regulace tak představuje případné navyšování sazeb daně z hazardních her vysoce rizikový 

legislativní zásah, který navíc nijak dostatečně podložen.  

 

Vzhledem k značnému riziku, že případné navýšení daňového zatížení bude mít na 

provozovatele hazardních her rdousící efekt, je nutné na tomto místě upozornit, že tyto 

likvidační důsledky pro provozovatele legálních hazardních her pouze povedou k posílení 

nelegální nabídky hazardních her. Efektivní potírání nelegálního hazardu by přitom 

mělo prvořadým cílem veřejnoprávní regulace hazardních her, jehož je zákon o dani 

z hazardních her nedílnou součástí. Namísto toho však by navrhovaná změna zákona o dani 

z hazardních her znamenala pouze pozvolnou likvidaci legálních provozovatelů, kteří ve 

spojení s dalšími povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebudou schopni realizovat své aktivity na území 

České republiky v souladu s právními předpisy. Tito legální provozovatelé hazardních her 

pak budou zcela přirozeně nahrazeni nelegálním hazardem, který představuje extrémní 

rizika nejen z pohledu ochrany veřejného pořádku, ale zejména pak z pohledu ochrany 

hráčů samotných, nehledě na skutečnost, že takovýto nelegální provozovatel neplní vůči 

České republice jakékoliv daňové povinnosti. Toto posílení nelegálního hazardu tak bude 

mít za následek pouze další snížení příjmů veřejných rozpočtů, z nichž navíc budou muset 

být vynakládány další finanční prostředky na potírání nelegálního hazardu. 
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S ohledem na výše uvedené významné skutečnosti tedy naše asociace trvá na odstranění 

Části třetí z Návrhu zákona. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

98. Asociace 

společností 

provozujících 

casina v ČR 

1. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKA 

Příslušné ustanovení zákona: 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o dani z hazardních her 

Čl. V 

kterým je navržena změna zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění 

zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb. 

 

5. V § 4 písm. f) se číslo „23“ nahrazuje číslem „30“. 

 

Navrhovaná změna: 

Navrhujeme vypuštění tohoto ustanovení. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Výše příjmů do veřejných rozpočtů navazující na zvýšení sazby daně 

V rámci Návrhu zákona vláda navrhuje zvýšení sazby daně z hazardních her na hodnotu 

původně navrhovanou v rámci vládního návrhu zákona o dani z hazardních her z roku 

2015. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „Důvodová zpráva“), 

v části 1.2 konkrétně uvádí následující: 

 

„Dnes platná právní úprava sazby daně z hazardních her je důsledkem přijetí 

pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky k vládnímu návrhu zákona o dani z hazardních her. V původním vládním návrhu 

zákona o dani z hazardních her byly navrženy tři úrovně výše sazeb pro jednotlivé dílčí 

daně – 35 % pro společensky nejnebezpečnější hazardní hry, 30 % pro společensky středně 

nebezpečné hry a 25 % pro nejméně nebezpečné hazardní hry. V důsledku pozměňovacího 

návrhu však tento systém zdanění nebyl přijat a byly zachovány úrovně zdanění, které 

efektivně odpovídají sazbám zrušeného odvodu z loterií a jiných podobných her.“ 

 

Výše sazby pro živé hry navrhovaná v rámci pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a následně přijatá Parlamentem České 

republiky plně zohledňuje charakteristiku podnikání v oblasti živých her způsobem 

kamenných kasin. Předmětný pozměňovací návrh vycházel z ekonomických podkladů 

České republiky - Ministerstva financí (dále jen „Ministerstvo financí“), mezi nimiž byla 

zahrnuta i Asociací předložená Zpráva o dopadu navrhovaného zákona o dani 

z hazardních her na vybrané ekonomické ukazatele členů Asociace zpracovaná 

auditorskou společnosti Ernst & Young na základě dat poskytnutých členy Asociace 

(dále jen „Studie“). 

Nevyhověno. 

Samotná výše sazeb daně je výsostně politickou otázkou, 

která závisí výhradně na úvaze zákonodárce. Zákonodárce 

má proto široký prostor pro vymezení konstrukčních 

prvků daní a má zásadně volnou ruku při určení, co má 

podléhat zdanění a jakou míru má toto zdanění mít. (srov. 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. 

dubna 2009). V oblasti hazardních her je pak současně 

sledován cíl ochrany společnosti před sociopatologickými 

jevy spojenými s hazardními hrami, což se odráží zejména 

diferenciací sazeb do různých pásem.  

Návrh sazeb daně vychází z modelací provedených při 

přípravě aktuální legislativy hazardní regulace, v rámci 

které byly pečlivě zvažovány sazby pro jednotlivé druhy 

hazardních her, a to tak, aby byla jak naplněna fiskální 

funkce daní, tak zejména aby byla odražena společenská 

nebezpečnost jednotlivých hazardních her. 

Pokud jde o nelegální provozovatele hazardních her, lze 

konstatovat, že podléhají zdanění stejně jako 

provozovatelé legální. Zároveň je vhodné uvést, že 

Ministerstvo financí a Celní správa vyvíjí v oblasti boje 

proti nelegálnímu provozování hazardních her maximální 

aktivitu, přičemž se jim úspěšně daří odstraňovat nelegální 

nabídku z trhu. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 

jde o nerovnost důvodnou, protože jednotlivé hazardní hry 

nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

Pokud jde o zdanění hazardní hry bingo, sleduje výše 

sazby daně sazbu daně z živých her, protože by v případě 

rozdílného zdanění těchto her mohlo dojít k substitučnímu 

efektu, kdy by se trh přeorientoval právě na tuto hru, která 

je z povahy srovnatelná s živými hrami. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

 

Studii, kterou přikládáme k těmto připomínkám, nechala v roce 2015 Asociace zpracovat 

z důvodu posouzení dopadů navrhované legislativy na podnikatelskou oblast 

provozovatelů klasických 

kamenných kasin (tedy nikoli činnost tzv. kvazikasin). Tato studie, zpracovaná ze 

strany renomované a nezávislé auditorské společnosti Ernst & Young, na základě dat 

poskytnutých členy Asociace, kteří v rámci České republiky zaujímali v roce 2015 

í podíl na trhu kamenných kasin ve výši 75 %, dokládá, že dopady připravované 

legislativy při sazbě 25% a výše by byly pro oblast provozovatelů klasických kasin 

ekonomicky zcela likvidační. 

 

Ze závěrů zmíněné studie společnosti Ernst & Young prokazatelně vyplývá, že 

navrhované změny v oblasti daňové legislativy při zatížení nad 25% a výše znamenají 

propad ze součtu zisků všech společností ve výši 750 milionů Kč (za členy Asociace 

v roce 2013) na ztrátu (po zavedení všech navrhovaných změn). To vše za předpokladu 

zachování stejné úrovně příjmů provozovatelů, což se při aplikaci restrikcí navržených dle 

v dané době předkládaného návrhu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen 

„zákon o hazardních hrách“), predikovalo jako zcela nemožné. Tato predikce poklesu 

příjmů při aplikaci podmínek zákona o hazardních hrách se po jeho uvedení do praxe 

potvrdila, což je zřejmé i při pohledu na Ministerstvem financí zveřejněné výsledky za rok 

2018 a první čtvrtletí roku 2019. Je rovněž nutné uvést, že k Návrhu zákona nebyla 

Ministerstvem financí zpracována aktualizovaná analýza hospodářských a finančních 

dopadů na provozovatele a v současné chvíli tak neexistují podklady potvrzující, že 

navržené sazby skutečně nebudou pro provozovatele hazardních her představovat v rámci 

Důvodové zprávy zmíněné riziko vzniku tzv. rdousícího efektu. 

 

Z výsledků Studie vyplývá, že uvedená data by v praxi znamenala jediné – kompletní 

likvidaci celého zábavního odvětví kamenných kasin. V důsledku toho by pochopitelně 

došlo k výraznému poklesu daňových příjmů státu a současně ke zvýšení nezaměstnanosti 

a s tím spojeným nákladům na straně státu. Bohužel díky krátkému času danému k zaslání 

připomínek se nám do termínu pro jejich zaslání, tedy do 18.4.2019, nepodařilo provést 

aktualizaci studie na oficiální výsledky provozovatelů za roky 2017 a 2018. V současné 

době je společnost Ernst & Young zpracovává a jakmile obdržíme předmětný výstup, 

ihned jej dodatečně předložíme k doložení našeho tvrzení. I přesto se však 

domníváme, že závěry této aktualizace Studie závěry původní Studie z roku 2015 

potvrdí, případně až zhorší v neprospěch provozovatelů kamenných kasin. 

 

V návaznosti na závěry Studie tedy nezbývá než dospět k závěru, že tvrzení o zvýšení 

daňového výnosu pro státní rozpočet, zahrnuté v důvodové zprávě k Návrhu zákona, 

se bohužel nezakládají na pravdě. 

 

Účel zvýšení sazby daně a škodlivost jednotlivých druhů hazardních her 

Při předkládání návrhů zákona o hazardních hrách i zákona č. 187/2016 Sb., o dani 

z hazardních her (dále jen „zákon o dani z hazardních her“) bylo předkladatelem 
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opakovaně uváděno, že hlavním cílem nové právní úpravy je zajištění opatření 

k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních 

her a ochrana hráčů, kdy ke zvýšení daňových výnosů dochází pouze sekundárně 

v důsledku této právní úpravy. V rámci Návrhu zákona je pak dle tvrzení uvedeného 

v Důvodové zprávě výše sazby daně z hazardních her odstupňována v návaznosti na 

škodlivost jednotlivých druhů hazardních her a sekundárně v návaznosti na jejich 

ziskovost. Domníváme se ovšem, že toto tvrzení neodpovídá skutečnému stavu, a to jak 

s ohledem na Důvodovou zprávou zmiňovanou primární funkci daní, kterou je tvorba 

příjmů veřejných rozpočtů, tak s ohledem na samotný název Návrhu zákona, tj. návrh 

zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů 

veřejných rozpočtů. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že smysl a účel Návrhu zákona se 

poněkud odcizuje základním principům právní úpravy hazardních her a jejich zdanění, 

které spočívají v prevenci negativních externalit provozování hazardních her, a jediným 

skutečným účelem Návrhu zákona je zabezpečení vyšších příjmů do veřejných rozpočtů. 

 

Záměrem vlády je zvýšit daňový výnos. Oprávněným záměrem podnikatelů, jakož 

i jedním ze základních znaků podnikání, je mít přirozený a rozumný zisk, jenž může 

sloužit k dalšímu rozvoji a investicím včetně zaměstnávání. Nesouhlasíme se záměrem 

vlády, aby zavedla daňové sazby, jež budou znamenat pro podnikatele výrazné ztráty, 

které mohou vést až k likvidaci legálního trhu kamenných kasin přirozeně vedoucím 

k jeho nahrazení trhem nelegálním. Takový postup se nám jeví v rozporu i s obecným 

doporučením Evropské komise a Evropského parlamentu, že daňová povinnost by neměla 

být nikdy likvidační. 

 

Rozšíření nelegálního trhu pak nejvíce postihne samotné rizikové hráče, u kterých je 

zvýšené nebezpečí deviačního chování. Těžko si lze představit, že obsluha neoprávněně 

provozované provozovny bude dodržovat všechna bezpečností opatření, která mají zajistit. 

V případě živých her provozovaných způsobem kamenných kasin pak prevence rizik 

spojených s hazardními hrami funguje již na základě současné sazby. 

 

Z Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2017 připravené Národním 

monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti z pověření vlády, která byla dne 31. 

července 2018 vzata vládou České republiky na vědomí (dále jen „Výroční zpráva“), 

vyplývá, že v posledních letech se začíná rozšiřovat zejména trh s hazardními hrami 

provozovanými on-line. V důsledku této skutečnosti tedy lze považovat internetové hry za 

více rizikové oproti hazardním hrám provozovaným v kasinech. Hazardní hry provozované 

on-line jsou dle Výroční zprávy rovněž populární i mezi dětmi a mládeží. V souvislosti 

s tím je nutné zmínit i skutečnost, že z hlediska zabránění účasti na hře osob mladších 18 

let jsou zcela jistě rizikovější internetové hry, u nichž probíhá ověření totožnosti účastníků 

hazardní hry za fyzické přítomnosti pouze při první identifikaci, oproti hazardním hrám 

provozovaných v kasinech, při nichž dochází k ověření totožnosti a věku účastníků 

hazardní hry při každém vstupu do kasina. 
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V rámci současného znění zákona o dani z hazardních her i v rámci Návrhu zákona je 

sazba daně z hazardních her rozlišena podle jednotlivých druhů hazardních her. 

V návaznosti na výše uvedené se domníváme, že škodlivost hazardních her se vždy nemusí 

odvíjet od jejich druhu, nýbrž i od způsobu jejich provozování. Pokud má tedy Návrh 

zákona dostát tvrzení uvedenému v Důvodové zprávě, tj. aby sazba daně byla 

stanovena v návaznosti na škodlivost hazardních her, domníváme se, že navýšení pro 

provozovatele kamenných kasin není ospravedlnitelnou volbou. 

 

Náklady provozovatelů hazardních her 

Ačkoliv důvodová zpráva v rámci čl. 7.2 uvádí, že Návrh zákona nezakládá nedůvodnou 

nerovnost mezi provozovateli hazardních her, domníváme se, že tato nerovnost je založena 

výše zmíněným rozlišením sazby daně z hazardních her pouze na základě jednotlivých 

druhů hazardních her. 

 

Domníváme se, že návrh navýšení daňového zatížení zcela opomíjí charakteristiku 

a způsob podnikání, jenž je pro provozovatele kamenných kasin typický. Kamenná kasina 

pro provoz živých her musí zaměstnávat celou řadu vysoce kvalifikovaného personálu, 

který bude schopen vést a kontrolovat živé hry. Tento personál musí být měsíce školen, 

aby dokázal řádně vést živou hru na herních stolech. K vedení hry na herních stolech živé 

hry je nezbytný dostatek personálu pro střídání při vedení her. Náročnost soustředění 

a práce na stolech živé hry spočívající v nezbytné schopnosti personálu reagovat na hru 

a řádně ji vést musí být i dostatečně finančně odměněna. K vedení her je rovněž nutné 

zavést kontrolní mechanismy kontroly několika očí, což v praxi znamená zaměstnání 

dalšího kvalifikovaného personálu pro pokladny, recepci, oddělení dozoru nad hrami, 

kamerového dohledu apod.  

 

Zákon o hazardních hrách, který plně vstoupil v praxi počátkem roku 2018, uložil 

provozovatelům řadu nových povinností, kdy k zajištění jejich plnění bylo nutné vyvinout, 

zakoupit a instalovat nové programové technologie včetně nových systémů kamerových 

záznamů s délkou ukládání záznamů 24 měsíců. Veškeré splnění těchto podmínek 

znamenalo pro provozovatele investice v letech 2017 až 2018 v řádech stamiliónů. 

Provozovatelé museli investovat obrovské prostředky do budování systémů pro správu 

klientských uživatelských účtů a jejich propojení mezi provozovnami. V současné době 

jsou rovněž nuceni investovat nemalé prostředky do realizace datové vyhlášky, dle které 

mají povinnost do 1.6. 2019 zasílat určenými datovými větami informace o účetních 

stavech při hrách a účtů klientů. 

 

Máme přitom za to, že při zkoumání, zda navrhované zvýšení sazby daně pro příjmy z živé 

hry je činení diskriminační, je nutné posuzovat navrhovanou změnu s ohledem na 

povinnosti provozovatelů živé hry zajistit soulad jejich činnosti s platnou legislativou. Tyto 

povinnosti byly provozovatelům živých her uloženy právními předpisy v relativně nedávné 

době a vyžádaly si ze strany provozovatelů velmi nákladné investice. Provozovatelé tedy 

reálně doposud neměli možnost tyto náklady kompenzovat jejich výnosy, přičemž se 
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navrhuje další snížení jejich zisků. 

 

Toto zákonné uspořádání pak neumožňuje provozovatelům jakkoli optimalizovat 

náklady na provoz. Spíše naopak díky výše uvedenému se náklady neustále zvyšují 

a tendence navyšování 

díky plnění nových podmínek a nařízení se budou zvyšovat. 

 

Provádění optimalizace procesů je oproti tomu jednodušší třeba pro provozovatele 

internetových her, kteří pro řadu činností mohou využít výpočetní technologie 

a nejsou tak nuceni zapojovat 

proškolený personál, instalovat systémy kamerových záznamů apod. 

 

Příliš časté měnění daňové legislativy 

Nemůžeme dále souhlasit s tvrzením důvodové zprávy, kdy uvádí: 

 

„Předložený návrh zákona respektuje závazek uvedený v Programovém prohlášení vlády, 

podle kterého budou změny soustavy daňových zákonů prováděny pouze několika málo 

souhrnnými novelami.“ 

 

Zákon o dani z hazardních her byl přijat v roce 2016 a účinnosti nabyl teprve na počátku 

roku 2017. V případě přijetí Návrhu zákona by tedy došlo ve velice krátké době k dalšímu 

razantnímu navýšení sazby daně z 23 % na 30 %, což představuje navýšení o 26% původní 

sazby. 

 

Lze shrnout, že časté změny právních předpisů působí pro podnikatelské prostředí 

negativně, a shledáváme je v rozporu s obecnou zásadou právní jistoty adresátů právních 

norem, kdy mohou 

ve svém důsledku způsobit potlačení ústavně zaručeného práva podnikat. 

 

V samotném závěru bychom chtěli vznést připomínku týkající se navýšení zdanění pro hru 

Bingo, kterou v současné době provozuje jen jeden provozovatel v celé ČR a to pouze 

v jedné provozovně. Tento provozovatel je členem naší Asociace. Živá hra Bingo je při 

provozování za současných podmínek dlouhodobě ztrátová i při dosavadní daňové sazně ve 

výši 23%. Důvodem je velmi omezený počet zájemců o tuto hru spojený s vysokým 

nákladem na obsluhu vyžadující vysoký počet zaměstnanců. Dříve byla živá hra Bingo 

dotovaná z technické hry Bingo, avšak technickou hru Bingo již nelze z důvodu změny 

hazardního zákona v ČR provozovat. Škodlivost hry Bingo se dá srovnat se škodlivostí 

tombol, hra Bingo má dokonce podobný charakter. Odvody do veřejných rozpočtů se 

pohybují kolem 1,7 mil. Kč ročně a uvažované zvýšení daňové sazby by veřejným 

rozpočtům přineslo cca 0,5 mil. Kč ročně. Zvýšení daňové sazby bude znamenat s největší 

pravděpodobností ukončení hry Bingo v ČR, tím 

bude odvod do veřejných rozpočtů nulový. 
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102. Česká 

leasingová 

a finanční 

asociace 

1. D Vzhledem k tomu, že po delší době bude novelizován zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách, 

upozorňujeme již dříve připomínkovanou disproporci (daňovou nerovnost) mezi tvorbou 

daňově uznatelných opravných položek u úvěrů poskytovaných bankami a ostatními přímo 

či nepřímo regulovanými finančními institucemi. Tato disproporce je Ministerstvu financí 

dlouhodobě známá a ze strany Ministerstva navrhována k vyřešení (viz  materiál „Souhrn 

řešení inovace a regulace zdanění a zpojistnění příjmů“ z dubna 2017).     

 

Stávající určení poplatníků kteří půjčování peněz mají jako hlavní náplň podnikání není 

zcela neutrální. Členské společnosti ČLFA v případě, že poskytují jiné produkty než 

spotřebitelský úvěr (tj. leasing a úvěry pro podnikatele), nemohou daňově uznatelné 

opravné položky k pohledávkám z úvěrů vytvářet vůbec a jsou tudíž daňově 

znevýhodňovány. Zároveň absolutní většina členských společností ČLFA patří do skupin, 

ve kterých je rovněž finanční instituce, banka nebo jiná úvěrová instituce přímo regulována 

ČNB nebo jiným evropským regulátorem, a tudíž spadá pod nepřímý dohled ČNB, 

respektive příslušného evropského regulátora. Navrhujeme proto přehodnotit množinu 

subjektů, kterým je umožněno tvořit daňové opravné položky k poskytnutým úvěrům 

rozšířením o nebankovní instituce, jejichž hlavním předmětem podnikání je poskytování 

leasingů a úvěrů. Pokud jde o určení dotčených subjektů, hlavním kritériem by mělo být to, 

zda daný subjekt poskytuje úvěry (nebo leasing) jako svoji hlavní podnikatelskou činnost. 

Navrhujeme využit nově zavedené evidence nebankovních poskytovatelů spotřebitelských 

úvěrů (tj. subjektů s oprávněním činnosti od ČNB) i pro daňové účely a umožnění těmto 

poskytovatelům daňové zohlednění ztrát z nesplacených úvěrů na úrovni bank. Zároveň 

z hlediska daňového zrovnoprávnění žádáme o umožnění tvorby daňových OP k úvěrům 

i pro poskytovatele podnikatelských úvěrů nebo leasingů. U těchto subjektů by opět 

hlavním kritériem mělo být to, zda daný subjekt poskytuje úvěry (nebo leasing) jako svoji 

hlavní podnikatelskou činnost. Samozřejmě předpokládáme, že společnosti, které nyní 

mohou tvořit daňové opravné položky (tj. např. ostatní finanční instituce dle dikce zákona 

o rezervách), nebudou oproti současnému stavu znevýhodněny. 

 

Navrhujeme proto zapracovat do novely zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmu i návrhy ČLFA k odstranění daňové nerovnosti pro 

poplatníky, kteří nemohou vytvářet daňově uznatelné opravné položky 

k pohledávkám z úvěrů.  

Nevyhověno. 

Navrhovaná úprava je zcela proti záměru předkládané 

novely, která je vypracována se záměrem posílit příjmy 

státního rozpočtu, kdy současnou hlavní prioritou Vlády 

ČR je minimalizace rozpočtového schodku, zatímco 

navrhovaná úprava by naopak snižovala inkaso daně 

z příjmů. 

 

103. 

 

České sdružení 

pro značkové 

výrobky 

1. Z K návrhu máme zásadní připomínku: navržené zvýšení sazeb spotřební daně z cigaret je 

velmi vysoké a povede k řadě negativních dopadů, jako jsou zejména: 

 

 výrazný nárůst nelegálního obchodu, který se již v roce 2018 dle dostupných 

údajů zdvojnásobil oproti roku 2017, 

 pokles legálních přeshraničních prodejů turistům, zvláště z Německa 

a Rakouska, 

 nárůst nákupů českých rezidentů zejména v Polsku a na Slovensku, kde jsou 

cigarety již nyní levnější než v ČR, 

 z toho plynoucí pokles legálních prodejů v České republice. 

Nevyhověno. 

Zvýšení sazeb je politickým rozhodnutím, které má za cíl 

úpravu zdanění v oblasti některých návykových látek. 

Nárůst nelegálního trhu v roce 2018 je zaznamenán 

v období mírného navýšení sazby SD. To může znamenat, 

že k dalšímu růstu černého trhu by došlo i v případě 

navrženého plánu ČSZV. Tento plán tak nepředstavuje 

z tohoto hlediska výhodu a pouze oddaluje žádoucí 

účinky. Narůst také může znamenat, že taková závislost 

neplatí. Je třeba konstatovat, že počet pozorování není 

dostatečný.  
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Aby byly tyto negativní dopady minimalizovány, domníváme se, že je vhodnější takto 

vysoké zvýšení rozložit do více kroků a zachovat současnou výši procentní sazby (viz 

scénář vývoje sazeb, který má podporu všech tabákových firem – členů ČSZV). 

 

K navrženému zvýšení sazeb daně uvádíme: 

• Důvodová zpráva uvádí, že se sazby daně zvyšují o 10 %. Vzhledem k tomu, že se 

však procentní sazba počítá z konečné prodejní ceny, dochází ve skutečnosti ke zvýšení 

daňového zatížení o 17,5 % (na úrovni váženého cenového průměru, za předpokladu 

plného přenesení daně do ceny pro konečného spotřebitele). 

• Návrh obsahuje zvýšení procentní sazby z 27 % na 30 %. To je dle našeho názoru 

v rozporu s principem zahrnutí externích nákladů do ceny pro konečné spotřebitele. 

Multiplikační efekt procentní sazby rovněž povede k vyššímu zvýšení cen v prémiovém 

segmentu, což dále přispěje ke snížení atraktivity českého trhu pro zahraniční návštěvníky 

(viz dále). 

• Takto prudké zvýšení je v historii ČR bezprecedentní. I v letech, kdy docházelo 

prudkému zvyšování sazeb z daně z důvodu nutnosti dosáhnout minimálních sazeb daně 

daných směrnicí EU, bylo zvýšení sazeb daně mnohem nižší (maximálně 7-8 Kč na 

krabičku v letech 2007 a 2008). 

• Při plném přenesení daňového navýšení do ceny pro konečného spotřebitele by 

činilo zvýšení vážené průměrné ceny roku 2018 (89,70 Kč) 13,6 %. Vážená průměrná cena 

by tak byla 101,90 Kč, jedná se tedy o zvýšení o 12,20 Kč. V porovnání s lety 2006-2008 

tedy dvojnásobek a při porovnání s posledním daňovým kalendářem dokonce trojnásobek. 

Váha tabákových výrobků v nákupním koši používaném Českým statistickým úřadem činí 

5,09 % a takovéto zvýšení cen tabákových výrobků by tedy zvýšilo inflaci o 0,69%. 

o Pro ilustraci uvádíme příklady dopadů zvýšení daně na další cenové segmenty za 

předpokladu plného přenesení daňového navýšení do ceny pro konečného spotřebitele: 

 stávající cena 84 Kč: po přenesení daně 94,29 Kč, tj. 10,29 Kč, resp. 12,3 %, 

 stávající cena 90 Kč: po přenesení daně 102,22 Kč, tj. 12,22 Kč, resp. 13,6 %, 

 stávající cena 106 Kč: po přenesení daně 119,25 Kč, tj. 13,25 Kč, resp. 12,5 %. 

• Při prudkém zvyšování cen cigaret v případě plného přenesení daňového navýšení 

do ceny pro konečného spotřebitele je třeba počítat s poklesem množství legálně 

zdaněných cigaret, kdy výnos stoupá pomaleji, než roste sazba daně. Mezi lety 2005 a 2009 

stoupla minimální sazba daně z 0,94 Kč na cigaretu v roce 2005 na 1,92 Kč v roce 2009, 

tedy o 104%, zatímco výnos stoupl ve stejném období z 25,4 mld. Kč na 37,7 mld. Kč, tedy 

o 48 %. 

• Důvodová zpráva uvádí zvýšení výnosu daně ve výši 7,7 mld. Kč v roce 2020 

a 9,2 mld. Kč v roce 2021. Tento odhad však vychází z podle našeho názoru 

nerealistického předpokladu, že dojde pouze k „mírnému“ poklesu poptávky. Jako hlavní 

dvě rizika vidíme zejména v nárůstu černého trhu a ve změnách v nákupní turistice. 

• Černý trh: 

o Skokové zvýšení daní, plně přenesené do cen cigaret pro konečného spotřebitele, 

vede k nárůstu černého trhu. To lze ukázat na vývoji v letech 2006 až 2008, kdy došlo 

k prudkému nárůstu sazeb daně (viz výše), což vedlo ke zvýšení objemu černého trhu 

Cena cigaret bude i nadále výrazně pod úrovní cen 

v Rakousku a Německu. Nelze tak očekávat výrazný 

propad nákupů cigaret cizinci v českém pohraničí. Pokud 

porovnáme cenové dopady navýšení sazby spotřební daně 

z tabákových výrobků po vstupu do EU k průměrné mzdě 

a cenové dopady nyní navrhovaného navýšení, pak je 

možno konstatovat, že MF navržená úprava je mírnější. 

V rámci odhadu dopadů je počítáno jak s postupným 

poklesem spotřeby, tak jejím postupným přesunem. ČSZV 

uvádí průměrné navýšení ceny krabičky o 12,2 Kč. 

Triviálním propočtem by to při 21 mld. spotřebovaných 

cigaret znamenalo inkaso ve výši téměř 13 mld. Kč.  

Dle dostupných údajů o hospodářských výsledcích 

producentů se lze domnívat, že v případě jejich obav 

z nárůstu černého trhu není nutný úplný přesun daňového 

zatížení na konečné spotřebitele.  

Zvýšená procentní část sazby zaručuje, že se nebude 

opakovat situace z předchozích let, kdy došlo k nesplnění 

podmínky dané směrnicí. Právě zvýšení procentní sazby 

daně zaručí, že v případě vyšší ho růstu konečné ceny 

bude zároveň dosaženo adekvátního růstu celkové 

spotřební daně. 

Rovněž navrhované sazby jsou značně nekonzistentní 

minimálně z toho hlediska, že v některých případech jsou 

uvedeny na tři desetinná místa, někde na dvě či jedno. 

Dosavadní praxe byla stanovovat tyto sazby na dvě 

desetinná místa.  

Co se týká uvedeného výnosu spotřební daně v historii 

(roky 2005 – 2008) byly výkyvy způsobeny spekulacemi 

tabákových firem v oblasti předzásobení se a po ustálení 

trhu vedlo i ke zvýšení inkasa v dlouhodobém horizontu.  

Vyčíslení černého trhu je velice problematické a konečný 

údaj může být významně ovlivněn použitou metodikou. 

Jsme si vědomi, že by zvýšení mohlo mít za následek růst 

černého trhu, nicméně nárůst disponibilních příjmů 

domácností v posledních letech by tendence k navyšování 

černého trhu měl omezovat. Proti černému trhu bude také 

působit nižší zatížení jemně řezaného tabáku a 

zahřívaných výrobků, což představuje alternativy ke 

klasickým cigaretám. 

Zároveň nám není známo, že by existovala oficiální 

statistika cigaret nakupovaných v ČR cizinci, tedy 

případný pokles nákupů zde a růst nákupů mimo ČR  

může zůstat opět v rovině spekulací. 
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z 0,3 % v roce 2006 na 6,4 % v roce 2008. 

o Podobný trend s ještě větším dopadem byl zaznamenán v Německu během 

prudkého zvýšení spotřební daně v letech 2002 až 2005. Spotřební daň z krabičky cigaret 

vzrostla z 1,90 € na 2,80 € (tedy o 50 %), což vedlo k nárůstu inkasa pouze o 4 % 

a současně podle zprávy „SUN Report“ došlo k nárůstu spotřeby v Německu nezdaněných 

cigaret ze 7 % na 20 % celkového množství tuzemské spotřeby. 

o Existují i příklady, kdy cenová elasticita poptávky dosáhla hodnot nižších než -

1 a kdy zvýšení daní definitivně vyústí v pokles daňových výnosů.3 

o Předběžné údaje o objemu černého trhu za rok 2018 založené na metodě sběru 

prázdných krabiček (Empty Pack Survey), která je podkladem pro zpracování 

každoročních zpráv o vývoji nelegálního trhu v EU „SUN Report“, ukazují, že dochází 

opět k nárůstu černého trhu. Podíl nedomácích cigaret dosáhl výše 9,6 % (na severní 

Moravě až 16 %), z čehož lze objem černého trhu odhadnout na cca 6 %, což je téměř 

dvojnásobek oproti roku 2017. 

o Následující graf ukazuje vývoj minimální sazby spotřební daně na cigarety 

a černého trhu. Z grafu lze vyčíst, že po prudkém zvedání sazeb daně po vstupu do EU 

vzrostl výrazně i černý trh, a to až na 6,4 %. V dalším období již stoupaly sazby pozvolněji, 

což vedlo k postupnému poklesu až na hodnoty kolem 3 %. 

 
• Nákupní turistika: 

o Dle celé řady průzkumů činí podíl prodejů zahraničním návštěvníkům okolo 

7 mld. kusů, tedy zhruba 30 % celkového v tuzemsku zdaněného množství. Tyto výrobky 

nakupují především návštěvníci z Německa a Rakouska, zejména z důvodu vyššího 

zdanění a z toho vyplývajících vyšších cen pro konečného spotřebitele v těchto státech, jak 

ukazuje následující tabulka. 

Cena tuzemských cigaret zůstane i po zvýšení sazby 

citelně pod úrovní ceny v Rakousku a Německu. 

K tvrzení, že: „rozumná fiskální politika by měla vycházet 

z osvědčeného postupu uplatňovaného v letech 2016-

2018“ uvádíme, že právě tento proces způsobil ve svém 

důsledku porušení podmínky podílu 60 % spotřební daně 

na vážené průměrné ceně dané směrnicí Rady 2011/64/EU 

a je jedním z důvodů navyšování sazeb daně, zejména 

k růstu procentní sazby daně. 

Cílem navýšení sazeb je zvýšení ceny pro konzumenty 

návykových látek. Navýšení ceny se tak sice projeví 

v agregátu inflace, ale bude se týkat pouze konzumentů 

tabákových výrobků. 

Při návrhu navýšení sazby daně byl důsledně zohledněn 

nárůst kupní síly. To ovšem není možné konstatovat o 

přecházejícím postupném navyšování sazeb spotřební 

daně. 

 

                                            
3 Např. studie britské daňové správy “Econometric Analysis of Cigarette Consumption in the UK” uvádí hodnotu -1,19 a studie irské daňové správy „Economics of Tobacco: An Analysis of Cigarette Demand in 

Ireland“ uvádí -1,8. Studie jsou dostupné zde: 

https://www.gov.uk/government/publications/econometric-analysis-of-cigarette-consumption-in-the-uk 

https://igees.gov.ie/wp-content/uploads/2014/01/Economics-of-Tobacco-Final-IGEES.pdf 
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Vážený cenový průměr (20 ks) 
Česko 

data 2018 

Česko 

dle návrhu  

MF* 

Německo 

data 2018 

Rakousko 

data 2018 

Cena pro konečného spotřebitele 89,72 Kč 101,90 Kč 151,55 Kč 131,53 Kč 

Spotřební daň 53,42 Kč 62,77 Kč 83,94 Kč 79,48 Kč 

Zdroj: Celní správa ČR, Spolkové ministerstvo financí Německa, Spolkové ministerstvo 

financí Rakouska, vlastní výpočet 

* odhad za předpokladu plného přenesení daně do váženého cenového průměru za rok 

2018 

 

o Tabulka současně ukazuje, jaký dopad by v mezinárodním porovnání mělo 

zvýšení sazeb navržené Ministerstvem financí. Lze předpokládat, že takové zvýšení 

zredukuje počet potenciálních zahraničních nakupujících, protože některým nakupujícím 

z oblastí vzdálenějších od hranic s ČR se již nákup přestane vyplácet (vzhledem 

k nákladům na dopravu do ČR, které musí vynaložit). Pokles přeshraničních prodejů např. 

o 15 % reprezentuje 1 mld. cigaret, představující ztrátu spotřební daně ve výši 2,9 mld. Kč 

a ztrátu DPH ve výši 0,89 mld. Kč. Současně s tím klesnou nákupy ostatních komodit, 

které jsou obvykle předmětem nákupní turistiky, jako např. pohonné hmoty, alkoholické 

nápoje, atd. 

o Vzhledem k tomu, že návrh obsahuje kromě zvýšení pevné a minimální sazby 

daně i zvýšení procentní sazby, bude dopad na dražší cigarety vyšší, což ještě více sníží 

jejich atraktivitu pro zahraniční nakupující. 

o Současně lze předpokládat, že vzroste nákupní turistika občanů ČR při jejich 

cestách zejména do sousedních zemí, na Slovensko a do Polska, což také přispěje ke 

snížení poptávky po v ČR zdaněných cigaretách. Další tabulka porovnává rozdíly 

v daňovém zatížení a cenách v ČR a v těchto dvou zemích. 

 

Vážený cenový průměr (20 ks) 
Česko 

data 2018 

Česko 

dle návrhu  

MF* 

Polsko 

data 2018 

Slovensko 

data 2018 

Cena pro konečného spotřebitele 89,72 Kč 101,90 Kč 85,67 Kč 86,30 Kč 

Spotřební daň 53,42 Kč 62,77 Kč 52,13 Kč 51,98 Kč 

 

Zdroj: Celní správa ČR, vlastní výpočet 

* odhad za předpokladu plného přenesení daně do váženého cenového průměru za rok 

2018 

 

Ze všech výše uvedených důvodů se domníváme, že zvýšení sazeb dle návrhu Ministerstva 

financí bude mít řadu negativních dopadů a nepovede k předpokládanému navýšení příjmu 

státního rozpočtu. Za určitých okolností může dokonce vést ke snížení příjmů, stejně jako 

tomu bylo v řadě jiných členských států EU, které navýšily spotřební daň z tabákových 

výrobků bez ohledu na kupní sílu spotřebitelů a cenovou úroveň v okolních zemích.  
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Proto níže uvádíme vlastní návrh dalšího vývoje sazeb spotřební daně z cigaret, na kterém 

se shodují všechny tabákové firmy – členové Českého sdružení pro značkové výrobky. 

Hlavním rozdílem oproti zvýšení sazeb navrženému Ministerstvem financí je rozložení 

zvýšení sazeb daně do více kroků a ponechání procentní části sazby daně na stávajících 27 

%, aby nebyl dále narušován princip internalizace celospolečenských nákladů do ceny pro 

konečného spotřebitele. Z důvodu co největšího rozložení zvyšování sazeb daně v čase 

navrhujeme, aby první krok byl učiněn co nejdříve, ideálně ještě v roce 2019. Již tento 

první navržený krok zajistí splnění 60% podílu daně na váženém cenovém průměru. 

 

Na základě našich zkušeností jsme přesvědčeni, že realizací uvedeného scénáře budou do 

velké míry minimalizovány negativní dopady uvedené výše. 

 

Jedním z nejdůležitějších parametrů pro výběr spotřební daně z cigaret je správné nastavení 

minimální sazby daně. Nízká minimální sazba vede k nižšímu příjmu do státního rozpočtu, 

zatímco vysoká sazba omezuje konkurenční prostředí znevýhodněním výrobců nižší 

cenové kategorie a může dokonce odporovat EU legislativě, která požaduje smíšené 

zdanění procentní a pevnou sazbou. Navržené sazby udržují výši minimální sazby daně na 

180 % specifické sazby, což eliminuje zmíněné problémy. 

Co se týče daňových sazeb na ostatní tabákové výrobky, shodujeme se, že by měly 

zachovat stávající poměr vůči minimální sazbě daně z cigaret. 

 

Sazba spotřební daně z cigaret Říjen 2019 Březen 2020 Leden 2021 

Pevná (Kč/ks) 1,535 1,61 1,65 

Procentní (%) 27 27 27 

Minimální (Kč/ks) 2,765 2,9 2,965 
 

103. 

 

České sdružení 

pro značkové 

výrobky 

2. Z Návrh nebyl konzultován s průmyslem lihových nápojů, ať už by šlo o individuální 

konzultace s jednotlivými podnikatelskými subjekty v tomto segmentu, či o konzultace 

s Unií výrobců a dovozců lihovin České republiky jako profesním sdružením výrobců 

a dovozců lihovin, která zahrnuje téměř dvacet nejvýznamnějších subjektů v oblasti 

výroby, dovozu či distribuce lihovin, jež se podílejí na výběru spotřební daně z lihovin ve 

výši více než 80 %. 

Bere se na vědomí. 

103. 

 

České sdružení 

pro značkové 

výrobky 

3. Z Toto zvýšení se projeví ve výsledné ceně půllitrové láhve 40 % lihoviny zvýšením ceny 

o 9,10 Kč. Celou tuto částku bude muset zaplatit spotřebitel, protože zejména 

u konzumních lihovin jsou marže výrobců a prodejců tak nízké, že není žádná možnost toto 

zvýšení kompenzovat. Zároveň se tímto znovu otevře příležitost pro dodavatele černého 

trhu, neboť jejich zisk se stane zajímavějším. Část spotřebitelů přejde ke spotřebě piva 

a vína, jichž se tento návrh netýká přesto, že celková spotřeba lihovin činí v České 

republice pouze 27 % celkové spotřeby alkoholu (v přepočtu na 100 % alkohol) a jejich 

spotřeba dlouhodobě klesá, zatímco spotřeba piva a vína dlouhodobě mírně stoupá. 

Uvedené je třeba vnímat i v kontextu metanolové aféry v roce 2012 jako následku zvýšení 

spotřební daně.  

Bere se na vědomí. 
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103. 

 

České sdružení 

pro značkové 

výrobky 

4. Z Jako hlavní důvod ke zvýšení sazby předkladatel uvádí zvýšení příjmu státního rozpočtu 

o asi 1 miliardu korun, s čímž rozhodně nelze souhlasit. Zvýšení výběru spotřební daně na 

líh o 1 mld. korun je matematický výpočet, kdy k danému výsledku navrhovatel došel tím, 

že k objemu celkové vybrané spotřební daně na líh v roce 2018 připočítal 13 %. Zkušenosti 

z minulých zvýšení sazby spotřební daně na líh (z let 2006 a 2010) hovoří o tom, že po 

mírném zvýšení inkasa v následujícím roce po zavedení změny, způsobeném 

předzásobením prodejců v předchozím roce a dobou splatnosti spotřební daně 55 dnů, 

došlo k významnému poklesu celkového výběru spotřební daně až o 3,5 % ve srovnání 

se situací před zvýšením sazby spotřební daně na líh. 

Výběr spotřební daně na líh v posledních letech každoročně stoupal v průměru cca o 3 % 

ročně, což státnímu rozpočtu přinášelo cca 250-300 mil. korun ročně. Je zřejmé, že se 

jedná o stabilní růst, byť v menší míře je pro státní rozpočet větším přínosem než skokové 

změny systému s nejasným výsledkem. 

Bere se na vědomí. 

Ve výpočtu dodatečného inkasa spotřební daně z lihu je 

zohledněn jak posun splatnosti, tak i postupné snížení jeho 

spotřeby (vzhledem k nárůstu ceny nepředpokládáme 

nijak významné). Celková částka inkasa je zaokrouhlena 

na mld. Kč, čímž došlo k takto chybné interpretaci čísla. 

Pokles inkasa není ve svém důsledku nežádoucí efekt, 

neboť může indikovat splnění jednoho z cílů, kterým je 

omezení zdraví škodlivých komodit. 

Důvodem navýšení sazeb spotřební daně z lihu je i 

omezení dostupnosti zdraví škodlivých výrobků, což 

zaručuje právě vyšší sazba spotřební daně. 

103. 

 

České sdružení 

pro značkové 

výrobky 

5. Z Zásadně nelze souhlasit s tím, že navrhovaná úprava představuje pozitivní dopad z hlediska 

zdraví obyvatel České republiky. Je třeba podotknout, že spotřeba alkoholu v České 

republice podle údajů Českého statistického úřadu dosahuje cca 9,6 l absolutního alkoholu 

(tj. 100 % alkoholu) na jednoho obyvatele. Pokud se analyzuje členění spotřeby alkoholu 

do jednotlivých kategorií, vypadá spotřeba následovně (údaje za rok 2017): 1) pivo 49 %, 

2) víno 23 % a 3) lihoviny 28 %.  

Z uvedeného vyplývá, že pouze o něco více než ¼ celkové spotřeby připadá na lihoviny, 

zatímco ¾ spotřeby připadá na pivo a víno. 

Celková spotřeba lihovin dlouhodobě klesá, zatímco spotřeba piva a vína v České republice 

mírně stoupá. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ALKOHOL JE ALKOHOL. Alkohol je jen jeden 

a nedá se dělit na „tvrdý“ a „ostatní“. Vznik závislostí na alkoholu vzniká u všech tří 

kategorií alkoholických nápojů. 

Bere se na vědomí.  

103. 

 

České sdružení 

pro značkové 

výrobky 

6. Z Lze predikovat, že po zvýšení spotřební daně v České republice dojde k tomu, že většina 

obyvatel z příhraničních oblastí bude nakupovat alkohol na Slovensku, kde to pro ně 

bude o hodně výhodnější. Tento efekt ještě prohloubí deficit ve výběru spotřební daně 

z lihovin. 

Se stejným efektem se setkalo Estonsko v roce 2018, kde po zvýšení spotřební daně klesl 

výběr spotřební daně o 40 %, zatímco v sousedním Lotyšsku výběr spotřební daně stoupl 

o 50 %. Stejný příklad zažila i Belgie, kde zvýšení spotřební daně na lihoviny v roce 2015 

vyvolalo pokles výběru spotřební daně o 22 %, přičemž spotřeba lihovin se nesnížila. 

Naopak sousední Francie zaznamenala rekordní zvýšení výběru spotřební daně na lihoviny. 

Bere se na vědomí. 

Nedomníváme se, že by přeshraniční nákupy dosáhly 

významného objemu, neboť při spotřebě 10 l benzinu na 

100 km a ceně 30 Kč za litr benzinu vyjde přeshraniční 

dojíždění 5 km (10 km celkem) na 30 Kč. Tedy musí být 

zakoupeny alespoň 4 lahve s objemem 0,5 litru, aby bylo 

alespoň rámcově zajímavé. Amortizace vozu a časové 

náklady nejsou uvažovány.  

103. 

 

České sdružení 

pro značkové 

výrobky 

7. Z Důležitou připomínkou je skutečnost, že z ekonomických ukazatelů vyplývá, že zvýšení 

sazby spotřební daně neznamená zvýšení výběru této daně. Lze uvést řadu konkrétních 

příkladů z Evropské unie, při kterých zvýšení sazby spotřební daně znamenalo menší 

výběr této daně: 

a) Rumunsko – v srpnu 2013 byla spotřební daň 750 EUR/hl čistého lihu. Tato byla 

zvýšena od 1. 9. 2013 na 1000 EUR/hl čistého lihu (zvýšení o 33,33 %). To mělo za 

následek aktivaci černého trhu, pokles prodeje a tím pádem pokles výběru spotřební daně. 

Vláda se nakonec rozhodla od 1. 1. 2016 snížit sazbu na 700 EUR/hl čistého alkoholu, tedy 

ještě nižší, než byla před jejími úpravami. 

Nevyhověno. 

Mezinárodní srovnání uvádí příklady, kdy dochází ke 

změně sazby daně o 30+ %. V případě ČR jde výrazně 

mírnější, cca třetinové, navýšení.  

Reakce spotřebitelů na takové navýšení je výrazně slabší. 

Zároveň pravidla nastavená po metanolové kauze 

zůstanou v platnosti stejně jako zaměření Celní správy na 

tuto oblast. 
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b) Polsko – v roce 2002 snížila polská vláda spotřební daň o 30 %, příjem této daně 

do státního rozpočtu vzrostl o 20 % a černý trh se snížil o 15-20 %. 

Ze zkušenosti minulých zvýšení spotřební daně vyplývá, že celkový výběr spotřební daně 

na lihoviny po zvýšení sazby klesá a nedosahuje ani úrovně předcházejících let. Při 

posledním zvýšení spotřební daně v roce 2010 došlo ke snížení celkového výběru spotřební 

daně v následujících 4 letech, které vyvrcholilo metanolovou kauzou. Teprve po nastavení 

nových pravidel výroby a prodeje lihu se výběr spotřební daně začal zvyšovat až do 

rekordního výběru v roce 2018, který byl nejvyšším výběrem spotřební daně na lihoviny od 

roku 1989. 

 

Závěr:  

Výše uvedené připomínky jsou zásadní a odrážejí letitou zkušenost segmentu lihovin 

se zvyšováním spotřebních daní.  Ministerstvo financí by proto mělo jejich 

opodstatněnost uznat a svůj předmětný návrh zrušit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Viz výše uvedené k připomínkám č. 1 až 6. 

105. Institut pro 

regulaci 

hazardních her 

1. Z Nerespektování Legislativních pravidel vlády 

 

Návrh předkládané změny zákona o dani z hazardních her neodpovídá legislativním 

pravidlům přijímání právních předpisů zakotvených v Legislativních pravidlech 

vlády. Tento dokument závazně upravuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy při přípravě právních předpisů jakož i požadavky týkající se jejich obsahu 

a formy. Podle čl. 2 Legislativních pravidel vlády je nutné při přijímání právního předpisu 

provést zhodnocení dopadů navrhované změny a dopadů rozšíření regulace. Podle 

čl. 9 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidlech vlády pak musí důvodová zpráva obsahovat 

předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na podnikatelské 

prostředí České republiky. Aby mohl být tento dopad relevantně vyhodnocen musí být 

provedena řada ekonomických analýz vycházejících z činnosti jednotlivých subjektů daně 

z hazardních her. Žádná taková analýza provedena nebyla. V důvodové zprávě k návrhu 

zákona je pouze velmi stroze uvedeno, že navrhovaná změna by neměla znamenat omezení 

provozování hazardních her, protože hazardní sektor je stále výdělečný, kdy hazardní daň 

představuje pro provozovatele pouze provozní náklad. Nejenže toto tvrzení není podloženo 

žádnou analýzou, ale navíc jde o tvrzení velmi vzdálené aktuální situaci na trhu 

s hazardními hrami. Po poslední změně daňové zátěže provozování hazardních her 

provedené v roce 2017 se celá řada společností legálně provozující hazardní hry dostala do 

provozní ztráty, ze které se do dnešního dne nedokázala vymanit. Pokud by předkladatel 

provedl Legislativními pravidly vlády předpokládané analýzy dopadů návrhu zákona na 

podnikatelské prostředí, byl by si této skutečnosti plně vědom. Nicméně i bez provedení 

těchto analýz je podle našeho názoru zcela zjevné, že systém stávající velmi přísné 

regulace v kombinaci s již zvýšenou daňovou zátěží má na sektor provozování 

hazardních her rdousící efekt (viz níže). Této skutečnosti si je podle našeho názoru 

předkladatel plně vědom, a to již z prostého pohledu na inkaso daně z hazardních her, které 

meziročně mezi léty 2017 a 2018 (jde o poslední dostupná a předkladatelem zveřejněná 

data) kleslo o 3 mld. Kč, tedy o celou čtvrtinu za jediný rok. Rok 2018 byl přitom prvním 

rokem, kdy na legální provozovatele hazardních her dopadly nové regulační podmínky 

spolu se zvýšenou daňovou zátěží, a to díky přechodným ustanovením zákona č. 186/2016 

Vysvětleno. 

Jak uvádí i připomínkové místo, lze konstatovat, že 

Ministr spravedlnosti a předseda legislativní rady vlády 

dne 2. dubna 2019 podle čl. 76 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády rozhodl, že se hodnocení dopadů regulace 

neprovede (dopis č. j. 11839/2019-UVCR).  

Bez ohledu na uvedené lze konstatovat, že se v souladu 

s čl. 3.8 písm. f) obecných zásada pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) neprovádí hodnocení dopadů regulace 

v případě parametrických změn, mezi které patří také 

změna sazeb daně. 

Z uvedeného důvodu nelze přisvědčit tvrzení 

připomínkového místa, že byla porušena Legislativní 

pravidla vlády. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her Ministerstvo financí 

neočekává propad hazardního trhu v souvislosti 

s navrženou úpravou sazeb. 
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Sb., o hazardních hrách, který umožňoval po přechodnou dobu jednoho roku provozovat 

hazardní hry za podmínek stanovených předchozím zákonem a podle staré licence. Je tedy 

více než zřejmé, že dopad zpřísněné regulace v kombinaci s již zvýšenou daňovou zátěží na 

sektor hazardních her je minimálně v některých jeho segmentech téměř likvidační.   

 

Pokud jde o naplnění požadavku na ekonomické a dopadové analýzy je v důvodové zprávě 

k návrhu pouze odkazováno na předchozí analýzu hospodářských a finančních dopadů 

učiněnou k původnímu návrhu nového zákona o dani z hazardních her v roce 2015. 

Nejenže není podle našeho názoru možné naplnit požadavek na provedení dopadových 

a ekonomických analýz pouhým odkazem na více než čtyři roky starou důvodovou zprávu, 

ale ze zveřejňovaných výsledků výnosu daně z hazardních her je navíc průkazné, že 

případně použitá vstupní data doznaly za uplynulé čtyři roky takových změn, že je 

tato analýza zcela nepoužitelná. Těchto skutečností a změn si je navíc opět 

předkladatel velmi dobře vědom. Nepoužitelnost dat z roku 2015 je zcela patrná dokonce 

i pokud zcela odhlédneme od významných regulačních změn, které zkoumané odvětví 

prodělalo s přijetím nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“) v roce 2016 a zůstaneme pouze 

u oblasti daňové. Tehdejší analýza počítala v důsledku zvýšení daňové zátěže 

s dodatečným výnosem cca 2,3 mld. Kč. ročně, přičemž však, jak je uvedeno výše, nejenže 

přijetí nového zákona o dani z hazardních her v roce 2016  nevedlo k růstu inkasa v této 

výši, ale zcela opačně mělo za následek meziroční pokles inkasa daně o celé 3 mld. Kč. 

Tato skutečnost podle našeho názoru plně dokumentuje nepoužitelnost více jak čtyři 

roky staré analýzy na dnešní situaci.  

 

Jakkoliv IPRH chápe potřebu státu rychle navýšit příjmovou stránku veřejných rozpočtů, 

nemůže podle našeho názoru tato snaha vést k ignorování Legislativních pravidel vlády 

jakožto i nerespektování dalších principů a zásad, na nichž stojí legislativní proces. Za 

účelem dodržení Legislativních pravidel vlády je nutné vypracovat zcela novou analýzu 

dopadů vycházející z aktuálních výsledků provozování hazardních her. Pouze v této 

analýze bude možné kvalifikovaně posoudit ekonomické dopady navrhovaného zákona 

a provést relevantní a vypovídající ekonomické a finanční posouzení.  

 

Podle předkládací zprávy k návrhu zákona udělil ministr spravedlnosti a předseda 

Legislativní rady vlády v souladu s § 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády výjimku 

z povinnosti vypracování závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“), 

neboť návrh zákona má údajně obsahovat téměř výlučně parametrické změny. Již z použití 

slov „téměř výlučně“ je zcela zřejmé, že některé navrhované změny nejsou a ze své 

podstaty ani nemohou být pouze parametrickou změnou, a to s ohledem na své zcela 

zásadní dopady do podnikatelského prostředí, kterého se týkají. Zvýšení daně z hazardních 

her má vždy dopad na podnikatelskou činnost provozovatelů hazardních her, a proto mělo 

před případným předložením návrhu zákona o změně daně z hazardních her dojít 

k provedení analýzy ekonomických a hospodářských dopadů a vyhodnocení dopadů 

plánované regulace (RIA), aby si stát jako řádný hospodář vyhodnotil legitimnost 

a racionalitu svého plánovaného opatření s ohledem na možné dopady.  
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Tato připomínka je zásadní. 

105. Institut pro 

regulaci 

hazardních her 

2. Z Nerespektování Programového prohlášení vlády 

 

Vláda ČR ve svém programovém prohlášení uvedla, že „provede komplexní vyhodnocení 

aplikace nové regulace hazardních her a na základě získaných poznatků, budou připadně 

navrženy legislativní změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně z hazardních 

her“. Projekt zaměřený na vyhodnocení dopadů regulace v oblasti hazardních her byl podle 

sdělení Ministerstva financí započat teprve dne 25.1.2019 a prozatím byla s dotčenými 

subjekty (včetně našeho Institutu) diskutována pouze struktura této analýzy. Podle 

vyjádření předkladatele má být toto vyhodnocení dokončeno v roce 2020, přičemž 

jednou ze čtyř hlavních oblastí, která má být zkoumána je právě oblast daně 

z hazardních her, její efektivita a dopady na legální trh s hazardními hrami. 
K žádnému komplexnímu zhodnocení nastavené regulace a daňového zatížení tak prozatím 

nedošlo. Návrh zákona bez jakéhokoliv komplexního zhodnocení aktuálního právního 

a skutkového stavu, vyhodnocení účelnosti a racionality navrhovaných změn a vyčíslení 

jejich dopadů není nejen v souladu s požadavky Legislativních pravidel vlády a závazkem 

vlády stanoveným v Programovým prohlášením samotné Vlády ČR, ale ani by nemohlo 

obstát v testu legitimity a racionality, které jsou při hodnocení účelnosti zejména 

daňových předpisů užívány Ústavním soudem. Legitimita daně se nevyčerpává 

způsobem jejího přijetí a důvodem spočívajícím v naplnění státního rozpočtu. 

V demokratickém právním státě není možné zvýšit daňové zatížení bez předchozího 

zhodnocení dané podnikatelské oblasti a vyhodnocení ekonomických a hospodářských 

dopadů, protože se jedná o porušení pravidel pro stanovování daně. Za relevantní 

podkladovou analýzu není možné považovat v bodě 7.2 důvodové zprávy návrhu zákona 

uvedený pouhý odkaz na analýzu hospodářských a finančních dopadů na provozovatele 

z roku 2015, když i předkladateli musí být zjevné, že tato analýza je v současné době zcela 

nepoužitelná pro svoji nevypovídající hodnotu. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

Samotná výše sazeb daně je výsostně politickou otázkou. 

Zákonodárce má proto široký prostor pro vymezení 

konstrukčních prvků daní a má zásadně volnou ruku při 

určení, co má podléhat zdanění a jakou míru má toto 

zdanění mít. (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 

29/08 ze dne 21. dubna 2009). Pro účely ústavního 

přezkumu zdanění se nepoužívá test legitimity 

a racionality, ba ani test proporcionality, ale test extrémní 

disproporcionality. 

Připomínkovým místem tvrzený standard ústavního 

přezkumu se tak neuplatní a návrh v tomto směru není 

protiústavní. 

Pokud jde o vyhodnocení aplikace nové regulace 

hazardních her uvedené v aktuálním programovém 

prohlášení vlády, lze konstatovat, že Ministerstvo financí 

tento závazek plní prostřednictvím Analýzy regulace 

hazardu v ČR (ARHA). Do doby jeho provedení 

Ministerstvo financí vychází z odhadů provedených v roce 

2015. 

105. Institut pro 

regulaci 

hazardních her 

3. Z Porušení pravidla legislativní zdrženlivosti v daňové oblasti 

 

Jednou z obecných zásad fungování právního státu je i zásada legislativní zdrženlivosti, 

podle které je v zájmu žádoucí stability právní úpravy měla být daňová legislativa měněna 

pouze za předpokladu, že se ukáže, že legislativa stávající trpí takovými nedostatky, že její 

nahrazení legislativou novou lze považovat za nezbytné. Uváděného si je vědoma i Vláda 

ČR, která ve svém Programovém prohlášení uvedla, že se „zasazuje o stabilní 

a předvídatelné daňové prostředí, protože její cílem je zajištění rovných a spravedlivých 

podmínek pro práci a podnikání, a proto nehodlá zvyšovat daňovou zátěž“. Dále se 

zavázala dbát v zákonodárné oblasti na stabilitu právního řádu. Tato prohlášení byla rovněž 

promítnuta do předkládací zprávy k návrhu zákona. Pouhé dva roky po přijetí zákona 

o dani z hazardních her, kterým byl odvod z loterií a jiných podobných her nahrazen daní 

z hazardních her za současného zvýšení daňového zatížení, by mělo dojít k dalšímu a velmi 

zásadnímu zvýšení daňového zatížení. Od roku 2012 je současný návrh zákona již 

Vysvětleno. 

Pro tvrzení připomínkového místa o ústavní maximě, 

podle které je žádoucí, aby „daňová legislativa měněna 

pouze za předpokladu, že se ukáže, že legislativa stávající 

trpí takovými nedostatky, že její nahrazení legislativou 

novou lze považovat za nezbytné“ není dostatečná opora 

v judikatuře Ústavního soudu. Uvedená maxima je toliko 

apelem na zákonodárce, který však přesto má široký 

prostor pro vymezení konstrukčních prvků daní a má 

zásadně volnou ruku při určení, co má podléhat zdanění a 

jakou míru má toto zdanění mít. (srov. nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. dubna 2009). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

čtvrtou změnou v daňovém zatížení provozovatelů hazardních her. Takový postup 

Vlády ČR neodpovídá snaze o předvídatelné daňové prostředí a přijímání zákonů až na 

základě důkladného vyhodnocení právního a reálného stavu dotčeného podnikatelského 

prostředí, včetně vyhodnocení ekonomických a hospodářských dopadů případného zvýšení 

daně z hazardních her.   

Tato připomínka je zásadní 

105. Institut pro 

regulaci 

hazardních her 

4. Z Negativní dopady zvýšení daně tzv. rdousící efekt 

 

Dovolujeme si předkladatele upozornit na skutečnost, že navrhované navýšení daňové 

zátěže nebude znamenat zvýšení inkasa této daně pro státní či jiné veřejné rozpočty, 

protože podle našeho názoru podloženého dosavadním vývojem inkasa hazardní daně, 

zejména v oblasti technické hry odpovídá stávající výše daňového zatížení spíše sestupné 

části Lafferovy křivky. Z Důvodové zprávy k návrhu zákona vyplývající minoritní dopad 

na provozovatele hazardních her svědčí o zjevném podcenění dopadů daňové regulace na 

legální provozovatele, kdy tvrzení, že tento trh je výdělečný není podle dostupných 

výsledků pravdivý. Ve svém důsledku lze u určitých segmentů hazardních her naopak 

hovořit o protiústavním rdousícím efektu daně, který povede k zániku legálních 

provozovatelů těchto her a nárustu nelegálního trhu, který již teď prokazatelně 

zasahuje do příjmů daňových subjektů a jeho potírání dále zatěžuje veřejné rozpočty.  
Přičemž ochrana a udržování stabilního prostředí pro legální podnikání a účinné potírání 

nelegálního provozování hazardních her, které nepřináší žádné příjmy do veřejných 

rozpočtů, by mělo být hlavním úsilím Vlády ČR, resp. Ministerstva financí a Celní správy 

ČR. Ústavní soud v minulosti judikoval, že zvolení daňového systému či zátěže nesmí 

zasáhnout do vlastnických práv tak, aby se majetkové poměry dotčeného subjektu zásadně 

změnily do té míry, že by došlo ke zmaření samé podstaty majetku, tj. ke zničení 

majetkové základny poplatníka (nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. PL. ÚS 

3/02) a dále, že hranice veřejnoprávního povinného peněžitého plnění jednotlivcem vůči 

státu nesmí nabýt škrtícího rdousícího působení (nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004, 

sp. zn. PL. ÚS 7/03). Navrhované zvýšení daňového zatížení v kombinaci s dalšími 

zákonnými požadavky kladenými na legální provozovatele (viz více Zvláštní část 

tohoto materiálu), které neustále narůstají, této intenzity v řadě případů již dosahuje.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o nelegální provozování hazardních her, lze 

konstatovat, že nelegální provozovatelé podléhají zdanění 

stejně jako provozovatelé legální. Zároveň je vhodné 

uvést, že Ministerstvo financí a Celní správa vyvíjí 

v oblasti boje proti nelegálnímu provozování hazardních 

her maximální aktivitu, přičemž se jim úspěšně daří 

odstraňovat nelegální nabídku z trhu. 

 

105. Institut pro 

regulaci 

hazardních her 

5. Z Nenaplnění proklamovaných cílů návrhu zákona 

 

Podle předkládací zprávy a důvodové zprávy k návrhu zákona je hlavním cílem 

navrhované změny zákona o dani z hazardních her zvýšení příjmů do veřejných rozpočtů 

a omezení škodlivých následků hraní hazardních her. Zvýšení daňové zátěže nepovede ke 

zmírnění případných negativních jevů provozování hazardních her a omezení samotného 

hraní hazardních her. Je na místě vyvrátit názor předkladatele, že pokud zvýší daňovou 

zátěž, může tím snížit negativní dopady hazardu na společnost. Podle zkušeností ze 

zahraničních jurisdikcí a provedených analýz je opak pravdou, což by předkladateli bylo 

zřejmé, pokud by provedl dopadové analýzy. Navrhované opatření může znamenat, že 

někteří provozovatelé přenesenou část svých zvýšených nákladů na samotné hráče a dojde 

tak ke snížení výplatního poměru. Pokud je záměrem předkladatele omezit hraní 

Bere se na vědomí. 
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hazardních her a zvýšit tak ochranu hráčů je řada jiných legislativních opatření, jak tohoto 

cíle dosáhnout. Řadu z nich zákon o hazardních hrách již dávno upravuje. Příkladem může 

být povinnost hráče nastavit si sebeomezující opatření, kterými jsou zejména nastavení 

maximální výše sázek, které hráč může vsadit za jeden den nebo měsíc a řada dalších 

opatření. Výčet sebeomezujících opatření patří ve srovnání s ostatními evropskými 

jurisdikcemi k jednomu z nejširších. Jejich účelnost a fungování má být vyhodnoceno 

v rámci již výše zmiňovaného procesu ARHA. Dalším vhodnějším opatřením může být 

větší státní podpora prevence a souvisejících vzdělávacích a ochranných programů, jakož 

i podpora a implementace programů krizové intervence. Zvýšení daní v žádném případě 

nemůže tyto programy nahradit a nemůže přispět k snížení škodlivých dopadů 

hazardních her.  

Další navýšení daňové zátěže povede k likvidaci legálních provozovatelů hazardních her, 

kteří jsou řádnými daňovými plátci. Hráči hazardních her se přesunou k subjektům 

provozující hazardní hry bez příslušných povolení, kteří však nehradí daň z hazardních her, 

a tedy nepřispívají do veřejných rozpočtů. Tyto společnosti rovněž neplní žádné zákonné 

povinnosti stanovené na ochranu hráčů hazardních her. Nelegální provozování hazardních 

her tak způsobuje nejvyšší společenské škody a náklady. Již v současné době je efektivní 

postihování nelegálního provozování hazardních her ze strany státu neúčinné, a proto by 

jeho hlavní prioritou mělo být jeho celkové vymýcení a zajištění tak stabilního právního 

a podnikatelského prostředí pro legální provozovatele hazardních her. Toho však není 

možné dosáhnout dalším zvýšením daňové zátěže legálních provozovatelů. 

 

Ani jeden ze shora uváděných cílů nebude navrhovanou změnou zákona naplněn, a to 

s ohledem na výše uvedené důvody. Předpoklad předkladatele návrhu zákona na zvýšení 

příjmů do státního rozpočtu není tedy reálný, když jen od zavedení zcela nové regulace 

představované zákonem o hazardních hrách došlo k poklesu výnosu daně z hazardních her 

o 3 mld. Kč způsobeného velmi přísnou regulaci zákona o hazardních hrách 

a nadprůměrného daňového zatížení oproti evropskému průměru. Další zvýšení daně 

z hazardních her tak povede pouze k dalšímu snížení daňového výnosu, protože jak již bylo 

shora uvedeno je hazardní sektor za vrcholem Lafferovy křivky. 

Tato připomínka je zásadní 

105. Institut pro 

regulaci 

hazardních her 

6. Z Neodůvodněnost výše sazeb u jednotlivých druhů hazardních her 

 

a. Loterie 

 

Nynější sazba hazardní daně – 23% 

Navrhovaná sazba hazardní daně – 30% 

 

V oblasti provozování loterií v EU je velmi těžké provést srovnání daňové zátěže 

provozovatelů loterií, neboť v mnoha státech EU je zaveden státní monopol na 

provozování této hazardní hry. 

 

Provozovatelům loterií vznikly nemalé náklady v kontextu nutnosti zavedení registračních 

systémů a splnění podmínek poskytnutí možnosti nastavení sebeomezujících opatření 

Nevyhověno. 

Samotná výše sazeb daně je výsostně politickou otázkou, 

která závisí výhradně na úvaze zákonodárce. Zákonodárce 

má proto široký prostor pro vymezení konstrukčních 

prvků daní a má zásadně volnou ruku při určení, co má 

podléhat zdanění a jakou míru má toto zdanění mít. (srov. 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. 

dubna 2009). V oblasti hazardních her je pak současně 

sledován cíl ochrany společnosti před sociopatologickými 

jevy spojenými s hazardními hrami, což se odráží zejména 

diferenciací sazeb do různých pásem. 

Návrh sazeb daně vychází z modelací provedených při 

přípravě aktuální legislativy hazardní regulace, v rámci 
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(online forma provozování). Značné náklady vznikly nově provozovatelům také v otázce 

splnění podmínek reportingové vyhlášky č. 10/2019 Sb., kdy je nutné reportovat stanovená 

data ze všech provozoven na území ČR.  

 

Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme sazbu hazardní daně u dílčího základu 

daně z loterií dále nezvyšovat.  

 

b. Kursová sázka 

 

Nynější sazba hazardní daně – 23% 

Navrhovaná sazba hazardní daně – 30% 

 

Srovnání sazby hazardní daně v EU 

 

Níže předkládáme porovnání daňové zátěže kursových sázek v rámci všech zemí EU. 

Kursové sázky jsou jen poměrně výjimečně zdaněny různě dle formy provozování (land 

based/online). Pokud tyto formy mají odlišnou sazbu, pak jsou rozdíly sazeb poměrně malé 

a pro účely tohoto materiálu byl z těchto sazeb učiněn jejich průměr (např. 18/22=20). 

Základním aspektem výběru sledovaných států bylo porovnávání pouze těch členských 

států EU, které pro zdaňování kursových sázek využívají stejnou konstrukci základu daně, 

tedy systému kdy je daňový základ postaven na tzv. GGR (Gross Gaming Revenue). 

S touto konstrukcí daňového základu počítá stávající zákon o dani z hazardních her i jeho 

předkládaná novela. 

 

Porovnávané státy: Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, 

Itálie, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie. 

 

Průměrná sazba daně z kursových sázek je ve sledovaných státech cca 16,42 %.  

 

Nynější sazba daně pro kursovou sázku v ČR je ve výši 23 % GGR, což je o 40% vyšší 

než je průměr sazby GGR ve sledovaných státech EU. 

 

Navrhovaná sazba ve výši 25 % GGR je dokonce o 52% vyšší, než je průměr sazby ve 

sledovaných států EU. 

 

Z výše uvedeného mezinárodního srovnání je zřejmé, že již aktuální míra zdanění 

kursových sázek vysoce překračuje evropský průměr. To je ostatně také důvodem, proč 

se na český trh po jeho otevření přihlásil pouze jeden provozovatel online kursových sázek 

se sídlem mimo území ČR. Pokud někteří zahraniční provozovatelé stále ještě projevují 

o český trh byť jen vlažný zájem, další zvýšení daní v této oblasti tento segment zahraniční 

konkurenci zavře definitivně.  

 

Provozovatelům kursových sázek také vznikly nemalé náklady v kontextu nutnosti 

zavedení registračních systémů a splnění podmínek poskytnutí možnosti nastavení 

které byly pečlivě zvažovány sazby pro jednotlivé druhy 

hazardních her, a to tak, aby byla jak naplněna fiskální 

funkce daní, tak zejména aby byla odražena společenská 

nebezpečnost jednotlivých hazardních her. 

Pokud jde o zdanění hazardní hry bingo, sleduje výše 

sazby daně sazbu daně z živých her, protože by v případě 

rozdílného zdanění těchto her mohlo dojít k substitučnímu 

efektu, kdy by se trh přeorientoval právě na tuto hru, která 

je z povahy srovnatelná s živými hrami. 
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sebeomezujících opatření. Značné náklady vznikly nově provozovatelům také v otázce 

splnění podmínek reportingové vyhlášky č. 10/2019 Sb., kdy je nutné reportovat stanovená 

data ze všech provozoven na území ČR.  

 

Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme sazbu hazardní daně u dílčího základu 

daně z kursových sázek dále nezvyšovat.  

Naopak by stálo za zvážení analyzovat možnost jejího snížení směrem k evropskému 

průměru tak, aby se český trh otevřel zahraniční konkurenci. Tím by v konečném 

důsledku došlo i k zvýšení inkasa daně z hazardních her a eliminaci černého trhu.   

 

c. Bingo 

 

Nynější sazba hazardní daně – 23% 

Navrhovaná sazba hazardní daně – 30% 

 

Hazardní hra bingo ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona o hazardních hrách je v České 

republice provozována pouze jedním provozovatelem hazardních her a v jedné jediné 

provozovně v ČR, a to pouze z důvodu tradice jejího provozu, neboť její provoz je sám 

o sobě ztrátový, a to již při aktuální sazbě 23 %. Zájem o tuto hru vykazují zejména starší 

občané, pro které je to určitý druh zábavy a společenského scházení, přičemž i sama 

škodlivost hazardní hry bingo je odbornými kruhy seznána jako velmi nízká. S ohledem na 

provoz právě jedním provozovatelem se jedná již o určitou komunitu občanů, pro které se 

jedná víceméně o druh společenského vyžití. Na ztrátovosti provozu se také nemalou 

měrou podílí personální náročnost na obsluhu hazardní hry bingo a s ohledem na výše 

uvedenou nejčastější skupinu účastníků také nastavené velmi nízké sázky. S ohledem na 

výše uvedené je evidentní, že provoz je dotován z výtěžku z jiných druhů provozovaných 

hazardních her.  

 

Odvody do veřejných rozpočtů za rok 2018 činily cca 1,7mil. Kč, přičemž navrhované 

zvýšení by mělo do rozpočtu přinést o cca 0,5mil. Kč více.  

 

S ohledem na výše uvedené však navrhované zvýšení sazby hazardní daně u hazardní hry 

bingo z 23 % na 30 % bude mít s velkou pravděpodobností za následek ukončení 

provozování tohoto druhu hazardní hry tímto jediným provozovatelem, a tedy příjem 

z hazardní daně bude následně roven nule.  

 

Hazardní hra bingo může být dle ust. § 68 zákona o hazardních hrách provozována toliko 

v herním prostoru kasina, na který zákon o hazardních hrách klade nejpřísnější regulační 

podmínky a z toho plynoucí nejvyšší finanční náklady na straně provozovatele na soulad 

těchto zákonných požadavků s faktickým stavem (registrační a monitorovací systémy, 

stavební úpravy, náklady na zaměstnance atd.).  

 

Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme sazbu hazardní daně u dílčího základu 

daně z binga nezvyšovat.  
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Stejně tak by stálo za zvážení snížit existující sazbu daně tak, aby se tato hra dala 

provozovat bez nutnosti dotovat její provoz z jiných činností.  

 

d. Živá hra 

 

Nynější sazba hazardní daně – 23% 

Navrhovaná sazba hazardní daně – 30% 

 

Níže předkládáme porovnání daňové zátěže živých her provozovaných v rámci všech zemí 

EU. Základním aspektem výběru sledovaných států bylo porovnávání pouze těch členských 

zemí EU, které pro zdaňování živých her využívají stejnou konstrukci základu daně, tedy 

systému kdy je daňový základ postaven na tzv. GGR (Gross Gaming Revenue). S touto 

konstrukcí daňového základu počítá stávající zákon o dani z hazardních her i jeho 

předkládaná novela. 

 

Níže uvádíme výsledky naší analýzy situace v rámci členských států EU.   

 

Landbased forma provozování živé hry: 

Zkoumané státy: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Finsko, Řecko, Nizozemí, 

Portugalsko, Slovinsko, Slovensko 

 

Průměrná sazba daně z živých her provozovaných ve fromě land based je ve sledovaných 

státech 25 % 

 

Navrhovaná sazba hazardní daně u živé hry je o 20 % vyšší, než je průměr u sledovaných 

států EU. 

 

Online forma provozování živé hazardní hry: 

 

Zkoumané státy: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Řecko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko, Velká Británie, Slovensko 

 

Průměrná sazba daně z živých her provozovaných ve formě online je ve sledovaných 

státech 19 %.  

 

Navrhovaná sazba hazardní daně u živé hry provozované online je o 57 % vyšší, než je 

průměr u sledovaných států EU. Z výše uvedeného mezinárodního srovnání je zřejmé, že 

již aktuální míra zdanění živých her vysoce překračuje evropský průměr. 
 

Z důvodové zprávy:  

 

„Navrhovaná změna sazby daně z hazardních her bude mít dopad na provozovatele 

vybraných hazardních her, u kterých dojde ke zvýšení jejich daňového zatížení. I přesto, že 

vlivem zvýšení sazby daně z hazardních her se tito provozovatelé budou podílet 
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na příjmech veřejných rozpočtů ve větší míře, neočekává se, že by tato změna měla na 

provozovatele hazardních her zásadní dopad, který by vedl k ukončení nebo omezení jejich 

činnosti provozování hazardních her. Lze totiž očekávat, že i po zvýšení sazby daně 

z hazardních her bude trh hazardních her jako celek nadále výdělečný, a to zejména 

s ohledem na skutečnost, že daň z hazardních her představuje pro provozovatele 

hazardních her provozní náklad, jehož navýšení lze kompenzovat optimalizací (snížením) 

jiných provozních nákladů. Navrhovaná změna by tedy neměla znamenat omezení 

provozování hazardních her ani přechod na provozování jiného druhu hazardní hry s nižší 

sazbou u provozovatelů, kterých se tato změna týká. V souvislosti se změnou sazby daně 

z hazardních her může dojít u provozovatelů hazardních her k úspoře nákladů na daň 

z příjmů právnických osob, neboť zaplacená daň z hazardních her je daňově uznatelným 

nákladem v základu daně z příjmů právnických osob, a tedy snižuje základ daně z příjmů 

právnických osob. To lze považovat za jednu z možných úspor provozních nákladů 

provozovatelů.“ 

 

S výše uvedenou citací obsahu důvodové zprávy musíme vyjádřit poměrně zásadní 

nesouhlas. Živá hazardní hra může být provozována toliko v herním prostoru kasina, na 

který zákon o hazardních hrách klade zcela jednoznačně nejvyšší nároky, kterým také 

jednoznačně odpovídají finanční náklady jak na úpravu těchto herních prostor, tak také na 

jejich následný provoz. S ohledem na znění zákona o hazardních hrách musí být zřízeny 

a non-stop provozovány registrační systémy, monitorovací systémy, reportingové systémy 

odpovídající reportingové vyhlášce č. 10/2019 Sb. Provozování živých her sebou dále nese 

zvýšené náklady na zaměstnance v kontextu plnění zákonných povinností, zabezpečení 

ochrany osobních údajů všech klientů atd. Pořízení i provoz těchto systému s sebou nese 

značné provozní náklady, které nejsou v důvodové zprávě vůbec zmíněny, ba naopak jsou 

zcela ignorovány. V kontextu výše uvedeného se jeví jako zcela nereálné také následující 

tvrzení obsažené v důvodové zprávě.  

 

„V souvislosti se změnou sazby daně z hazardních her může dojít k nepatrnému snížení 

výnosu daně z příjmů právnických osob, neboť zaplacená daň z hazardních her je daňově 

uznatelným nákladem v základu daně z příjmů právnických osob, a tedy snižuje základ 

daně z příjmů právnických osob provozovatelů hazardních her. Současně je vhodné 

konstatovat, že ke zmíněnému snížení výnosu daně z příjmů právnických osob nemusí vůbec 

dojít, neboť lze očekávat, že provozovatelé hazardních her mohou zvýšení svých celkových 

provozních nákladů v důsledku vyššího daňového zatížení daní z hazardních her 

kompenzovat snížením jiných provozních nákladů, a tak vliv na základ daně z příjmů 

právnických osob může být neutrální.“ 

 

S ohledem na vše výše uvedené, se dá naopak předpokládat, že výběr z daně z příjmu 

právnických osob velmi významně poklesne.  

 

„Při navrhované změně sazby daně z hazardních her se očekává zvýšení příjmů veřejných 

rozpočtů, a to vzhledem k rozpočtovému určení daně z hazardních her jak státního 

rozpočtu, tak rozpočtu obcí. Konkrétně se očekává zvýšení daňových příjmů v roce 2020 
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o 0,6 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů (státní rozpočet: +0,4 mld. Kč, rozpočet obcí: 

+0,2 mld. Kč) a v roce 2021 o 0,9 mld. Kč (státní rozpočet: +0,6 mld. Kč, rozpočet obcí: 

+0,3 mld. Kč).“ 

 

S ohledem na výše uvedené výpočty uvádíme níže data získané od provozovatelů 

hazardních her srovnávající hospodářské výsledky živé hry z roku 2018 a srovnaní 

dosažených hospodářských výsledků z roků 2017 a 2018, a to v českých korunách.  

 

     Celkem rok 2018  rozdíl let 

2017 a 2018 
Tržby      20.327.086.866,-  - 8.700.943.991,-  

Provozní výsledek         216.453,04   - 

712.953.729,9  

 

S ohledem na vše výše uvedené se také toto plánované zvýšení výběru daně z hazardních 

her nejeví jako reálné. Spíše bude provozování živé hazardní hry ze strany provozovatelů 

hazardních her dále utlumováno. Tato skutečnost je patrná i ze stále se zpřísňujícího 

přístupu orgánů veřejné správy, které na provozovatele živých her kladou stále nové 

požadavky, a to i nad rámec zákonných povinností, které jsou ve svém důsledku pro živou 

hru likvidační. Jde například o výklad ust. § 68 odst. 4 zákona o hazardních hrách, 

zastávaný celní správou, ohledně zajištění provozování živé hazardní hry po celou 

provozní dobu kasina. Tyto požadavky spolu s dnes již vysoce nadprůměrnou sazbou daně 

z živých her vedou ve svém důsledku k úpadku tohoto segmentu, a to i přes to, že se 

předkladatel opakovaně netají svou preferencí pro živá kasina představující vysoký 

standard provozování s minimální účastí osob, které by si s ohledem na své majetkové 

poměry hraní hazardních her měly odepřít.     

 

S ohledem na vše výše uvedené se naopak domníváme, že i při zachování stávající sazby 

daně z živé hazardní hry bude její výběr v následujících letech výrazně nižší než v letech 

minulých.  

 

Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme sazbu hazardní daně u dílčího základu 

daně z živých her dále nezvyšovat. Naopak by stálo za zvážení snížit existující sazbu 

daně tak, aby se tato hra dala provozovat bez nutnosti dotovat její provoz z jiných 

činností.  

 

Připomínky obsažené v bodě 6 jsou zásadní.  

122. Rada seniorů 1. - Rada seniorů České republiky neuplatňuje k výše uvedenému zákonu žádné věcné ani 

legislativně technické námitky a jeho přijetí 

podporuje. 

Bere se na vědomí. 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

1. - A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU  
Návrh Zákona znamená zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy 

objektivně vyčísleny konkrétní dopady, které budou mít likvidační charakter na legální 

hazardní průmysl v České republice. Návrh Zákona rovněž nereflektuje současný 

Bere se na vědomí. 

Samotná výše sazeb daně je výsostně politickou otázkou, 

která závisí výhradně na úvaze zákonodárce. Zákonodárce 

má proto široký prostor pro vymezení konstrukčních 
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systémů nepříznivý stav v oblasti hazardních her a nepřihlíží na aktuální situaci v této oblasti. 

Mnoho legálních provozovatelů bylo již nyní nuceno svou činnost ukončit, a pokud se 

situace v oblasti úpravy a regulace hazardních her na území České republiky v nejbližší 

době nezmění, bude to mít fatální následky pro tento segment trhu a rovněž s tím 

související dopady na celkovou ekonomiku České republiky. V Důvodové zprávě k návrhu 

zákone se uvádí: „Navrhovaná novela zákona o dani z hazardních her spočívá ve změně 

sazby daně z hazardních her ze současných 23 % pro ostatní hry (tedy všechny druhy 

hazardních her až na technické hry) nově na sazbu 25 % a 30 %, a to primárně v návaznosti 

na škodlivost jednotlivého druhu hazardní hry a sekundárně v návaznosti na jeho ziskovost. 

Navrhovaná změna zákona o dani z hazardních her rozděluje sazbu daně z hazardních her 

do tří úrovní podle škodlivosti jednotlivých hazardních her stejným způsobem, jako tak 

činil vládní návrh zákona o dani z hazardních her z roku 2015.“, tato tvrzení však 

neodpovídají reálnému stavu, jelikož předkladatel nebral v potaz hospodářský výsledek 

legálních provozovatelů za rok 2018, ze kterého je zřejmé, jakým způsobem funguje nová 

právní úprava v oblasti zdanění hazardních her v praxi, a kdy nemůže být řeč o nějaké 

ziskovosti pro daňové subjekty. Členové našeho sdružení vykazují za rok 2018 finanční 

ztrátu až do výše -180 milionů Kč. Vládní návrh zákona o dani z hazardních her z roku 

2015 nebyl schopen předpokládat, jaký bude mít zvýšení sazby daně dopad na daňové 

subjekty. Dnes už víme, že již stávající právní úprava sazby daně z hazardních her 

v součinnosti se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZHH“) mají likvidační dopad na daňové subjekty, čímž dochází ke 

vzniku tzv. rdousícího efektu. 

 

Považujeme opětovné zvedání sazby daně z hazardních her za naprosto absurdní řešení. 

Naopak ve světle aktuálních nepříznivých hospodářských výsledků, jsme očekávali její 

snížení, a to především u technické hry, kde došlo k nejmarkantnějšímu poklesu výběru na 

daních. Je taky naprosto zřejmé, že právě neúměrné zvyšování daně vede k likvidaci 

českých legálních subjektů, čehož důsledkem bude prudký nárůst nelegálního trhu. 

 

Důvodová zpráva dále uvádí: „Navrhuje se taková změna sazby daně z hazardních her, 

která zavede více systémovou diferenciaci sazby v závislosti na škodlivosti dané hazardní 

hry a současně zajistí vyšší daňový výnos daně z hazardních her, stejným způsobem, jako 

tak činil vládní návrh zákona o dani z hazardních her z roku 2015. Ta byla založena na 

tom, že primárním efektem takto diferencované sazby je lepší diferenciace sazby daně 

z hazardních her, která by měla stejně jako v případě např. spotřebních daní ve vztahu ke 

konzumaci alkoholu nebo kouření vést k omezování škodlivých následků generovaných 

v souvislosti s provozováním hazardních her. Nastavení sazby daně z hazardních her by tak 

mělo svým způsobem zejména vyjadřovat škodlivost příslušných hazardních her 

a motivovat k omezování nabídky i samotného hraní hazardních her, i když s ohledem na 

fiskální význam daně může být vedena i jinými motivy. Druhým efektem, na kterém byl 

založen původní vládní návrh zákona o dani z hazardních her z roku 2015, je zvýšení 

inkasa daně z hazardních her, a to zejména s ohledem na to, že sazba daně je jedním ze 

základních konstrukčních prvků daně, který přímo ovlivňuje konečnou výši daně, což 

naplňuje jinak primární funkci daní, kterou je tvorba příjmů veřejných rozpočtů (fiskální 

prvků daní a má zásadně volnou ruku při určení, co má 

podléhat zdanění a jakou míru má toto zdanění mít. (srov. 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. 

dubna 2009). V oblasti hazardních her je pak současně 

sledován cíl ochrany společnosti před sociopatologickými 

jevy spojenými s hazardními hrami, což se odráží zejména 

diferenciací sazeb do různých pásem. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

funkce). Z uvedeného je patrné, že v případě nutnosti zvýšit příjmy veřejných rozpočtů 

vyšším zdaněním hazardu, je nutné nastavit sazby daně tak, aby odpovídaly sazbám 

obsaženým ve vládním návrhu zákona o dani z hazardních her z roku 2015.“ Důrazně 

nesouhlasíme s umělým dělením hazardu na měkký a tvrdý. I podle řady studií se rozdíly 

mezi jednotlivými typy hazardních her stírají, a to především z důvodu rozmachu online 

sázení. Dle našeho názoru se proto jedná o umělé vytváření dělení výši daní dle typu 

hazardních her a jejich škodlivosti. Když to přirovnáme ke spotřební daně z lihu, kde taky 

platí jednotná sazba daně u všech výrobků, které mají více než 1,2% objemových etanolu, 

přičemž při uplatnění stejné logiky (dělení jednoho druhu do několika úrovní dle míry 

škodlivosti), bychom měli rozdělovat tuto sazbu do jednotlivých kategorií. Za použití 

stejného přístupu v měření míry škodlivosti, by měl výrobek s víc % objemových etanolu 

mít vyšší míru škodlivosti a měl by být proto zdaněn vyšší sazbou daně. Z uvedeného je 

naprosto zřejmá absurdnost takového dělení a rovněž dělení hazardních her dle míry 

škodlivosti (která je u všech druhů stejná) je naprosto nesmyslné protože, všechny druhy 

hazardních her spadají pod totožný zákon a představují tak legální podnikatelskou činnost 

na území České republiky. Zmiňovaná vysoká rizikovost technické hry v porovnání 

s ostatními typy hazardních her není na místě, neboť u všech her je možné získat stejnou 

míru závislosti. 

 

Někteří naši členové mají též zkušenosti z mezinárodního působení. V žádné z těchto zemí 

však podobná situace, kdy by na základě smyšlených či neobjektivních kritérií docházelo 

k dělení na tvrdý a měkký hazard, neexistuje. S podobným přístupem jsme se nesetkali ani 

při konzultacích se zahraničními experty či zástupci regulátora. 

 

Navíc uvedený návrh zákona nepřinese očekávaný a výše uvedený druhý efekt, a tedy 

zvýšení přijmu veřejných rozpočtů, protože povede k likvidaci tohoto druhu podnikání. 

Hrát by se ovšem nepřestalo, jen by se tyto miliardové částky přesunuly do šedé 

ekonomiky a místo státu by z nich těžili nelegální provozovatelé hazardu, který nepodléhají 

žádné kontrole, neodvádí žádné daně a nefunguje žádná ochrana hráčů. Tento trend 

nakonec dokazuje již dnešní situace, kdy je Česká republika přímo zaplavena kvízomaty 

a dalšími formami nelegálního hazardu. 

 

Je proto třeba nastavit taková pravidla, aby Česká republika nenásledovala ty země, které 

ovládl černý hazard a mafie a které teď složitě hledají cestu zpět k regulovanému, 

legálnímu provozu. 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

2. D B. OBECNÁ PŘIPOMÍNKA  

Navrhovaná změna zákona a sazby daně z hazardních her je nesystémová, neboť cílí na 

daňové subjekty, které tu poctivě podnikají a platí daně, zatímco nelegální trh vůbec neřeší. 

Rovněž bude mít dopad na provozovatele vybraných hazardních her, u kterých dojde ke 

zvýšení jejich daňového zatížení. Navrhovaná právní úprava, bude mít celkově na 

provozovatele hazardních her zásadní dopad, který povede k postupnému ukončení nebo 

omezení jejich činnosti provozování hazardních her. Navíc se jedná už o v pořadí třetí 

změnu zdanění v oblasti hazardních her za posledních 6 let, což považujeme za poněkud 

nestandartní. Těmito častými změnami dochází k vytváření právní nejistoty pro 

Bere se na vědomí. 

Pokud jde o nelegální provozovatele hazardních her, lze 

konstatovat, že podléhají zdanění stejně jako 

provozovatelé legální. Zároveň je vhodné uvést, že 

Ministerstvo financí a Celní správa vyvíjí v oblasti boje 

proti nelegálnímu provozování hazardních her maximální 

aktivitu, přičemž se jim úspěšně daří odstraňovat nelegální 

nabídku z trhu. 
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podnikatelskou činnost v této oblasti a absolutní nepředvídatelnosti daňových předpisů, 

včetně nemožnosti strategického plánování do budoucna.   

 

V případě změny sazby daně z hazardních her také nebude zachován princip 

proporcionality (přiměřenosti), což povede ke vzniku tzv. rdousícího efektu ve vztahu 

k dopadu na provozovatele hazardních her. Není tedy pravdou tvrzení uvedené v Důvodové 

zprávě, že navrhovaná změna sazeb daně z hazardních her nebude mít na provozovatele 

konfiskační dopady, a tedy nebude působit rdousivě, ale právě naopak. Návrh zákona se 

odkazuje na analýzy, které byly zpracovány k původnímu vládnímu návrhu zákona o dani 

z hazardních her v roce 2015. Musíme ještě jednou důrazně upozornit, že tato analýza 

nedokázala předpovědět reální dopad na daňové subjekty, který je již nyní víc než zřejmý 

z jejich nepříznivých hospodářských výsledků.  

 

Vzhledem ke smyslu a účelu zákona o dani z hazardních her je navrhovaná změna sazby 

daně z hazardních her absolutně neopodstatněná, zakládá nedůvodnou nerovnost mezi 

provozovateli hazardních her a do budoucna přinese likvidaci a ukončení činnosti legálních 

provozovatelů hazardních her. 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

3. Z C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY k ČÁSTI TŘETÍ, Změna zákona o dani 

z hazardních her 

Připomínka k § 4 písm. a). 

návrh změny – zachovat původní znění. Sazba daně z hazardních her činí 23 % pro dílčí 

základ daně z loterií. 

Ponechat původně stanovenou sazbu daně. Zvýšení sazby daně by znamenalo 

neúměrné finanční zatížení pro daňové subjekty, které je absolutně neopodstatněné 

a zakládá nedůvodnou nerovnost mezi provozovateli hazardních her. 

Nevyhověno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 

jde o nerovnost nedůvodnou, protože jednotlivé hazardní 

hry nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

4. Z C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY k ČÁSTI TŘETÍ, Změna zákona o dani 

z hazardních her 

Připomínka k § 4 písm. b). 

návrh změny – zachovat původní znění. Sazba daně z hazardních her činí 23 % pro dílčí 

základ daně z kursových sázek. 

Ponechat původně stanovenou sazbu daně. Zvýšení sazby daně by znamenalo 

neúměrné finanční zatížení pro daňové subjekty, které je absolutně neopodstatněné 

a zakládá nedůvodnou nerovnost mezi provozovateli hazardních her. 

Nevyhověno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 

jde o nerovnost nedůvodnou, protože jednotlivé hazardní 

hry nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

5. Z C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY k ČÁSTI TŘETÍ, Změna zákona o dani 

z hazardních her 

Připomínka k § 4 písm. c). 

návrh změny – zachovat původní znění. Sazba daně z hazardních her činí 23 % pro dílčí 

základ daně z totalizátorových her. 

Ponechat původně stanovenou sazbu daně. Zvýšení sazby daně by znamenalo 

neúměrné finanční zatížení pro daňové subjekty, které je absolutně neopodstatněné 

a zakládá nedůvodnou nerovnost mezi provozovateli hazardních her. 

Nevyhověno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 

jde o nerovnost nedůvodnou, protože jednotlivé hazardní 

hry nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

6. Z C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY k ČÁSTI TŘETÍ, Změna zákona o dani 

z hazardních her 

Připomínka k § 4 písm. d). 

návrh změny – zachovat původní znění. Sazba daně z hazardních her činí 23 % pro dílčí 

základ daně z bing. 

Ponechat původně stanovenou sazbu daně. Zvýšení sazby daně by znamenalo 

neúměrné finanční zatížení pro daňové subjekty, které je absolutně neopodstatněné 

a zakládá nedůvodnou nerovnost mezi provozovateli hazardních her. 

Nevyhověno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 

jde o nerovnost nedůvodnou, protože jednotlivé hazardní 

hry nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

7. Z C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY k ČÁSTI TŘETÍ, Změna zákona o dani 

z hazardních her 

Připomínka k § 4 písm. e). 

návrh změny – Sazba daně z hazardních her činí 30 % pro dílčí základ daně z technických 

her. 

Snížit původně stanovenou sazbu daně. Pokud by nedošlo ke snížení sazby daně 

u technické hry, znamenalo by to neúměrné finanční zatížení pro daňové subjekty, 

které povede k jejich postupné likvidaci a ukončení jejich podnikatelské činnosti. 

Nevyhověno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 

jde o nerovnost nedůvodnou, protože jednotlivé hazardní 

hry nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

8. Z C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY k ČÁSTI TŘETÍ, Změna zákona o dani 

z hazardních her 

Připomínka k § 4 písm. f). 

návrh změny – zachovat původní znění. Sazba daně z hazardních her činí 23 % pro dílčí 

základ daně z živých her. 

Nevyhověno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 
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Ponechat původně stanovenou sazbu daně. Zvýšení sazby daně by znamenalo 

neúměrné finanční zatížení pro daňové subjekty, které je absolutně neopodstatněné 

a zakládá nedůvodnou nerovnost mezi provozovateli hazardních her. 

jde o nerovnost nedůvodnou, protože jednotlivé hazardní 

hry nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

9. Z C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY k ČÁSTI TŘETÍ, Změna zákona o dani 

z hazardních her 

Připomínka k § 4 písm. g). 

návrh změny – zachovat původní znění. Sazba daně z hazardních her činí 23 % pro dílčí 

základ daně z tombol. 

Ponechat původně stanovenou sazbu daně. Zvýšení sazby daně by znamenalo 

neúměrné finanční zatížení pro daňové subjekty, které je absolutně neopodstatněné 

a zakládá nedůvodnou nerovnost mezi provozovateli hazardních her. 

Nevyhověno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 

jde o nerovnost nedůvodnou, protože jednotlivé hazardní 

hry nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

126. Sdružení 

provozovatelů 

centrálních 

loterních 

systémů 

10

. 

Z C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY k ČÁSTI TŘETÍ, Změna zákona o dani 

z hazardních her 

Připomínka k § 4 písm. h). 

návrh změny – zachovat původní znění. Sazba daně z hazardních her činí 23 % pro dílčí 

základ daně z turnajů malého rozsahu. 

Ponechat původně stanovenou sazbu daně. Zvýšení sazby daně by znamenalo 

neúměrné finanční zatížení pro daňové subjekty, které je absolutně neopodstatněné 

a zakládá nedůvodnou nerovnost mezi provozovateli hazardních her. 

Nevyhověno. 

Podle vývoje trhu s hazardními hrami v jednotlivých 

segmentech hazardních her se neočekává propad 

hazardního trhu v souvislosti s navrženou úpravou sazeb. 

Pokud jde o tvrzenou nerovnost, nelze souhlasit s tím, že 

jde o nerovnost nedůvodnou, protože jednotlivé hazardní 

hry nejsou navzájem srovnatelné. Čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod zakotvuje rovnost relativní, nikoliv 

absolutní. Jejím obsahem je požadavek, aby s daňovými 

subjekty, které jsou ve stejném postavení, bylo nakládáno 

stejně. A naopak aby s daňovými subjekty v rozdílném 

postavení bylo nakládáno rozdílně (Nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004). 

132. Unie výrobců 

a dovozců 

lihovin České 

republiky 

1. Z Zásadní připomínka: 

Navrhované zvýšení sazby spotřební daně na líh v § 70 Zákona o spotřebních daních 

navrhujeme zrušit a ponechat stávající výši sazby 285 Kč/la 

 

Tento návrh zdůvodňujeme následovně: 

a) Jako hlavní důvod ke zvýšení sazby Ministerstvo financí uvádí zvýšení příjmu státního 

rozpočtu o cca 1 mld korun. 

K tomu uvádíme: 

i. zvýšení výběru spotřební daně na líh o 1 mld korun je matematický výpočet, kdy 

k danému výsledku navrhovatel došel tím, že k objemu celkové vybrané spotřební daně na 

Nevyhověno. 

Zvýšení sazeb je politickým rozhodnutím, které má za cíl 

úpravu zdanění v oblasti některých návykových látek. 

Zároveň bylo rozhodnuto, kterých komodit se zvýšení 

konkrétně bude týkat. 

Ve výpočtu dodatečného inkasa spotřební daně z lihu je 

zohledněn jak posun splatnosti, tak i postupné snížení jeho 

spotřeby (vzhledem k nárůstu ceny nepředpokládáme 

nijak významné). Celková částka inkasa je zaokrouhlena 

na mld. Kč, čímž došlo k takto chybné interpretaci čísla. 
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líh v roce 2018 připočítal 13%. Zkušenosti z minulých zvýšení sazby spotřební daně na líh 

z let 2006 a 2010 (v těchto letech byla spotřební daň na líh pouze o 7,5%) hovoří o tom, že 

po mírném zvýšení inkasa v následujícím roce po zavedení změny, způsobeným 

předzásobením prodejců v předcházejícím roce a 

dobou splatnosti spotřební daně 55 dnů, došlo k významnému poklesu celkového výběru 

spotřební daně až o 3,5% ve srovnání se situací před zvýšením sazby spotřební daně na líh 

ii. Tento jev byl způsoben především přechodem části distribuce především konzumních 

lihovin do oblasti černého trhu a částečně snížením spotřeby a přechodem do jiných 

kategorií alkoholu. 

iii. Výběr spotřební daně na líh v posledních letech každoročně stoupal v průměru cca 

o 3% ročně, což státnímu rozpočtu přinášelo cca 250-300 mil korun ročně. Domníváme se, 

že stabilní růst, byť v menší míře, je pro státní rozpočet větším přínosem než skokové 

změny systému s nejasným výsledkem 

 

b) Navrhovaná úprava představuje positivní dopad z hlediska zdraví 

obyvatel České republiky 

K tomu uvádíme: 

i. Spotřeba alkoholu v České republice podle údajů Českého statistického úřadu dosahuje 

cca 9,6 l absolutního alkoholu (tj. 

100% alkoholu) na jednoho obyvatele. Pokud se podíváme na členění spotřeby alkoholu do 

jednotlivých kategorií vypadá spotřeba takto (údaje za rok 2017): 

1. Pivo 49% 

2. Víno 23% 

3. Lihoviny 28% 

Z uvedeného vyplývá, že pouze o něco více než ¼ celkové spotřeby připadá na lihoviny, 

zatímco ¾ spotřeby připadá na pivo a víno 

ii. Celková spotřeba lihovin dlouhodobě klesá, zatímco spotřeba 

piva a vína v České republice mírně stoupá. 

iii. Alkohol je jen jeden. Vžité užívání „tvrdý alkohol“ je zavádějící, 

žádný „měkký alkohol“ neexistuje. Vznik závislostí na alkoholu 

vzniká u všech 3 kategorií alkoholických nápojů. Tvrzení o větší 

škodlivosti lihovin je nepravdivé a matoucí veřejnost. 

iv. Z veřejně dostupných studií vyplývá, že zvýšením spotřební daně 

a tím celkové ceny nedojde ke snížení spotřeby u rizikových kategorií obyvatel (které jsou 

na alkoholu závislé). Tito lidé přejdou do jiné kategorii alkoholu, která bude pro ně cenově 

dostupnější – v České republice je to především víno „v krabici“ s obsahem alkoholu 12% 

a objemem 1 l, které lze pořídit za 35- 40 Kč a to s nulovou sazbou spotřební daně, tedy 

bez jakéhokoliv efektu pro státní rozpočet. Naopak zvýšení spotřební daně může mít vliv 

na příležitostné spotřebitele, což negativně ovlivní příjmy státního rozpočtu. 

v. Připomínáme také vznik metanolové kauzy v roce 2012 jako 

následek zvýšení spotřební daně. I když odborná veřejnost tuto kauzu často zlehčuje, 

myslíme si, že je třeba ji brát v úvahu. Bezprostředním impulsem pro výrobu a dodávání 

lihovin s vysokým obsahem metanolu byla snaha černého trhu o co nejvyšší zisky. 

 

Pokles inkasa není ve svém důsledku nežádoucí efekt, 

neboť může indikovat splnění jednoho z cílů, kterým je 

omezení zdraví škodlivých komodit. 

Důvodem navýšení sazeb spotřební daně z lihu je i 

omezení dostupnosti zdraví škodlivých výrobků, což 

zaručuje právě vyšší sazba spotřební daně. 

V případě ČR dochází k mírnému navýšení sazby daně. 

Reakce spotřebitelů na takové navýšení je výrazně slabší. 

Zároveň pravidla nastavená po metanolové kauze 

zůstanou v platnosti stejně jako zaměření Celní správy na 

tuto oblast. 

Výši sazeb z lihu se v porovnání s okolními zeměmi nijak 

nevymykáme, proto není důvod se obávat výrazného 

zvýšení pašování – navíc dle vyjádření Potravinářské 

komory ČR dojde ke zvýšení ceny 0,5 l 40 % lihoviny o 

9,1 Kč (předpokládán plný přenos na spotřebitele, ovšem 

může dojít i k tomu, že část zvýšení ceny ponesou 

producenti či obchodníci), i proto je i riziko zvýšení 

přeshraničních nákupů velmi limitované. 
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c) Navrhovaná úprava je diskriminační pro sektor lihovin ve srovnání 

s ostatními typy alkoholu 

i. Současná výše spotřební daně na líh (285 Kč/la = cca 10,96 EUR/la) je ve srovnání 

s ostatními zeměmi Evropské Unie na desátém místě (počítáno od nejnižší sazby) stejně 

jako čistý příjem na jednoho obyvatele České republiky (920EUR)  

 

graf1 

 

graf2 

 

Dovolujeme si upozornit na situaci v sousedním Německu. Spotřební daň na lihoviny byla 

naposledy změněna v roce 1982 (!!!!!) a její výše je pouze o 18% vyšší než současná sazba 

v České republice. Čistý příjem na 1 obyvatele je ale o 150% vyšší ve srovnání s Českou 

republikou. Spotřeba alkoholu v Německu není ve srovnání s Českou republikou o mnoho 

nižší – podle dostupných údajů je to méně o 12%. 

 

ii. Současná výše spotřební daně na pivo, je šestá nejnižší v Evropské unii, ačkoliv spotřeba 

piva na 1 obyvatele České republiky je jedna z nejvyšších na světě a čistý příjem na 

1 obyvatele je na 10 příčce v Evropské unii. Spotřeba piva v přepočtu na absolutní alkohol 

činí téměř dvojnásobek spotřeby lihovin. 

 

graf3 

 

iii. Spotřební daň na víno má nulovou sazbu. Celkový objem spotřebovaného vína dosahuje 

přibližně stejné úrovně ve srovnání se spotřebou lihovin (po přepočtu na absolutní alkohol)  

 

Porovnání sazby spotřební daně u jednotlivých kategorií alkoholu: 

 

Tabulka obsahuje kromě přehledu současných sazeb spotřební daně na 

všechny druhy alkoholu také teoretický výpočet sazby spotřební daně, pokud by se 

uplatňovala jednotná sazba na líh u všech kategorií alkoholu. 

 

tabulka1 

 

Přepočítáme-li sazbu spotřební daně u piva na 100% alkohol a porovnáme-li ji se sazbou 

spotřební daně na líh získáváme následující obrázek pro jednotlivé země Evropské unie: 

 

graf4 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že už dnes je v České republice zatížení lihovin spotřební daní 

3,5 krát vyšší ve srovnání s pivem. Ve všech sousedních zemích s výjimkou Německa je 

zatížení nižší. 

 

Porovnáním konzumních jednotek jednotlivých typů alkoholu a výše 
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spotřební daně: 

 

tabulka2 

 

Celkově je tedy vidět, že zatížení lihovin je pro spotřebitele minimálně o 94% vyšší než 

zatížení šumivých vín a o 185% vyšší než zatížení piva. Srovnání s vínem není možné 

provést. 

 

Následující tabulka ukazuje, jaký by byl teoreticky výběr spotřební daně na alkohol, pokud 

by byla uplatněna jednotná sazba daně na líh (současná sazba) 

 

tabulka3 

 

Rozdíl ve zdanění různých druhů alkoholických nápojů při uplatněni 

jednotné daně je propastný a dosahuje téměř 20 mld. Kč 

 

Diskriminace sektoru lihovin v České republice je z výše uvedených údajů zřejmá. Pouze 

v 7 z 28 zemi Evropské unie je situace horší než v České republice 

 

d) Výše spotřební daně na lihoviny v některých zemích sousedících 

s Českou republikou je nižší 

 

tabulka4 

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že je velká pravděpodobnost nákupu lihovin na Slovensku 

nebo dokonce v Rakousku, kde je spotřební daň na lihoviny nižší, v rámci přeshraničních 

nákupů a tím významně ovlivněni celkového výběru spotřební daně na líh v České 

republice. 

 

Následující obrázek ukazuje rozdíl ve výši spotřební daně na 1 lahev 

s objemem 0,7 l a obsahem alkoholu 35%: 

 

obrázek 

 

O reálné možnosti vzniku teto situace svědčí příklady ze zemi evropské unie z minulých 10 

let. 

 

1. Estonsko 

V letech 2015-2017 Estonsko zvýšilo spotřební daň na lihoviny o 15% ročně. 

Následným jevem bylo snížení výběru spotřební daně o 40 mil EUR zatímco v sousedním 

Lotyšsku výběr spotřební daně stoupl o 9%. Rovněž export lihovin vyrobených v Estonsku 

do sousedních zemi se zvýšil. Opatření nemělo vliv na spotřebu alkoholu na osobu. 

 

2. Belgie 
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V roce 2015 zvýšila Belgie významně spotřební daň na veškerý alkohol, přičemž nejvyšší 

růst spotřební daně byl u lihovin. Výsledkem tohoto opatření bylo snížení výběru spotřební 

daně v letech 2016-2018 o 27%. Výrazně se také zvýšil nákup lihovin v okolních zemích, 

kterým tyto nákupy přinesly zvýšení výběru spotřební daně. Spotřeba alkoholu se 

nezměnila. 

 

3. Rumunsko 

V roce 2013 Rumunsko rozhodlo o výrazném zvýšení spotřební daně na lihoviny o 33%. 

Jako následek tohoto opatření došlo ke katastrofálnímu propadu výběru spotřební daně 

a masivnímu rozvoji černého trhu, takže rumunská vláda rozhodla v roce 2016 o snížení 

spotřební daně dokonce pod úroveň spotřební daně v roce 2013, což pomohlo trh 

stabilizovat a zvýšit výběr spotřební daně a významně potlačit černý trh. 

146. Česká asociace 

petrolejářského 

průmyslu 

a obchodu 

1. D Změna zákona o spotřebních daních 

Žádáme do návrhu zákona vložit dva nové body s datem účinnosti od 1.1.2020: 

 

1. Nahradit v § 45 odst. 2 písm. c) slova „methylestery řepkového oleje“ slovy 

„methylestery mastných kyselin“.  

 

Odůvodnění:  

V současné době a zejména v následujících letech je a bude ze strany EU i Ministerstva 

životního prostředí a Ministerstva obchodu kladen stále větší důraz a povinným subjektům 

stanovovány razantně se zvyšující cíle ke snížení emisí skleníkových plynů a zavádění 

pokročilých/vyspělých biopaliv. Jednou z cest, a v současné době prakticky jedinou 

komerčně dostupnou a významnou, je snižování emisí skleníkových plynů přimícháváním 

biosložek do fosilních paliv. Pro nízkoobjemové přimíchávání není zákonem určen druh 

biosložky, ale u vysokoprocentní směsi motorové nafty s biosložkou v podílu nejméně 30% 

objemových podmiňuje zákon o spotřebních daních daňovou podporu v podobě snížené 

spotřební daně přimícháním výhradně methylesteru řepkového oleje (zde § 48 odst. 5 ve 

vazbě na § 45 odst. 2 písm. c) zákona). Zvyšující se měrou jsou ke snižování emisí 

využívány/přimíchávány do pohonných hmot upotřebené kuchyňské oleje zpracované 

esterifikací (příp. jejich směsi s „klasickými“ methylestery mastných kyselin), které jsou 

ekologicky příznivější, neboť se jedná o zpracování obtížného odpadu, a navíc, které mají 

vysoký přínos pro snižování emisí skleníkových plynů. Navíc v případě řepkového oleje se 

jedná o „potravinářské“ biopalivo ze skupiny tzv. 1. generace, jejíž využití pro dopravní 

účely bude legislativně omezováno právě ve prospěch biopaliv vyspělých, které 

reprezentuje mj. právě i bionafta z odpadních rostlinných nebo živočišných olejů.  

Návrh je v souladu s legislativou EU, s ostatní legislativou ČR, s aktuálním schváleným 

Víceletým plánem podpory biopaliv v dopravě i ČSN 65 6508 Motorová paliva – Směsné 

motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) – technické požadavky 

a metody zkoušení.   

Nevyhověno. 

Navrhované opatření je nad rámec novely a dotýká se 

oblasti minerálních olejů, která není tímto zákonem 

řešena. 

 

Ministerstvo financí nicméně s tímto opatřením rámcově 

souhlasí a zařadí jej po řádné přípravné fázi do technické 

novely zákona o spotřebních daních. 

146. Česká asociace 

petrolejářského 

průmyslu 

a obchodu 

2. D 2. Zpřesnit § 45 odst. 2 písm. o) zákona, které jako předmět daně upravuje směs 

minerálních olejů s „hydrogenovanými rostlinnými oleji“ tak, aby bylo zřejmé, že 

hydrogenovanými rostlinnými oleji se rozumí veškeré parafinické motorové nafty získané 

hydrogenací podle ČSN EN 15940 Motorová paliva – Parafinické motorové nafty získané 

Nevyhověno. 

Navrhované opatření je nad rámec novely a dotýká se 

oblasti minerálních olejů, která není tímto zákonem 

řešena. 
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syntézou nebo hydrogenací – Technické požadavky a metody zkoušení, tj. i nafty, jejichž 

základ (částečně nebo zcela) tvoří živočišné tuky.   

 

Odůvodnění:  

Domníváme se, že nebylo záměrem zákonodárce vylučovat některé druhy biopaliv, které 

jsou připuštěny evropskou legislativou, odpovídají ČSN EN a schválenému Víceletému 

plánu podpory biopaliv v dopravě, a pro jejichž výluku není žádný důvod. Jsme 

přesvědčeni, že k vložení uvedeného sousloví do zákona vedla (pro tyto druhy olejů) 

obecně užívaná, leč zjednodušující zkratka „HVO“ (Hydrotreated vegetable oil), ačkoliv se 

ve skutečnosti jedná o skupinu širší, která mj. čítá i velkou škálu odpadních živočišných 

tuků. ČSN EN 15 940 užívá pro tuto skupinu biopaliv přesnější označení „parafinické 

motorové nafty získané hydrogenací“. Tyto motorové nafty se vyznačují jednak lepšími 

užitnými vlastnostmi pro pohon motorů, ale také možností jejich přídavku do motorové 

nafty v podstatně vyšším podílu než připouští norma ČSN EN 590 Motorová paliva – 

Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení, pro FAME, pro které je 

stanovena maximální hranice 7% objemových (pro biopaliva získaná hydrogenací není 

normou stanoveno žádné omezení, pouze výsledný produkt – motorová nafta musí splňovat 

pro ni stanovené kvalitativní parametry). Navíc výroba HVO z čistě rostlinných surovin je 

velmi omezena nízkou dostupností vstupních surovin. 

Návrh je v souladu s legislativou EU, s ostatní legislativou ČR, s aktuálním schváleným 

Víceletým plánem podpory biopaliv v dopravě i ČSN EN 15940 Motorová paliva – 

Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací – Technické požadavky 

a metody zkoušení.   

 

Ministerstvo financí nicméně s tímto opatřením rámcově 

souhlasí a zařadí jej po řádné přípravné fázi do technické 

novely zákona o spotřebních daních. 

147. Česká asociace 

pojišťoven 

1. Z Koncepční připomínka: 

S návrhem zákona v částech, regulujících zdanění technických rezerv pojišťoven, 

nesouhlasíme. Návrh je zcela nesystémový a nebere v potaz komplexitu a různé určení 

soustav, na kterých se má zakládat daňová uznatelnost technických rezerv pojišťoven.  

 

Vzhledem k tomu, že navržená regulace je faktickým zdaněním aktiv, jimiž pojišťovny 

ručí za závazky vůči klientům, považujeme navržené řešení za nebezpečné a schopné 

narušit odolnost jinak doposud stabilního sektoru, který nebyl v minulosti nikdy závislý na 

státní pomoci. 

 

Odůvodnění:  

Návrh zákona nezohledňuje specifičnost vykazování závazků plynoucích z uzavřených 

pojistných smluv a nároků oprávněných osob, které je historicky upravováno ve formě 

rezerv. 

Návrh zcela opomíjí povahu a základní principy provozování pojišťovací činnosti a de 

facto vytváří zákonnou sankci pojišťovnám, které plní své veřejnoprávní povinnosti 

obezřetného podnikání dle zákona o pojišťovnictví, zde konkrétně spočívající 

v obezřetném oceňování závazků vůči klientům.   

Navržená úprava ve svém důsledku „sankcionuje“ pojišťovny za to, že prostředky, které by 

při méně obezřetném ocenění závazků mohly být vyplaceny akcionářům, jsou 

akumulovány a investovány v souladu s platnými předpisy, a to zejména v ČR. Na tyto 

Nevyhověno. 

Nelze souhlasit, že jde o zdanění aktiv, kterými 

pojišťovny ručí za závazky klientů. Rezervy 

v pojišťovnictví dále zůstávají daňově uznatelným 

nákladem, jde pouze o stanovení optimální výše pro 

daňové účely.  

Obecně lze konstatovat, že v určitých případech se zákon 

o daních z příjmů odchyluje od účetního zachycení, a to 

právě z důvodu, že jednou ze základních účetních zásad je 

zásada opatrnosti, zatímco v daních jde objektivní 

stanovení výše základu daně. 

Toto se projevuje zejména u tvorby rezerv a opravných 

položek, kdy daňové zákony výrazně omezují daňovou 

uznatelnost souvisejících účetních nákladů. Z tohoto 

přístupu vychází i předkládaný návrh, neboť se jako 

objektivnější, a tedy pro účely daní vhodnější, jeví 

hodnota technických rezerv určená podle zákona o 

pojišťovnictví.  

Nejde tedy o „sankcionování“ pojišťoven, ale o záměr 

najít vhodnější parametr pro stanovení základu daně. 

Účetní technické rezervy samozřejmě mohou být dále 
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prostředky by tedy byla uvalena daň z příjmu, a to jednorázově zrušením obezřetnostní 

části technických rezerv. 

Návrh obsahuje řadu nejasností v propočtech a vykazuje řadu i   legislativně - technických  

nejasností, proto se nám jeví jako nedomyšlený a účelový, připravený v časové tísni, jehož 

jediným cílem je urychlené a jednorázového doplnění příjmů státního rozpočtu i za cenu 

zvýšené volatility budoucích příspěvků do státního rozpočtu s ohledem na vysokou 

závislost na vývoji úrokové sazby.   

tvořeny podle dosavadních postupů založených na 

obezřetném přístupu. 

Záměr změnit metodu stanovení daňově uznatelných 

rezerv v pojišťovnictví byl deklarován vládou již v 

programovém prohlášení vlády, tedy na počátku roku 

2018 a reálný dopad navrhované úpravy bude až v roce 

2021, tedy kdy se bude hradit daň za zdaňovací období 

2020. Pojišťovny tedy mají poměrně dlouhé časové 

období, aby se na tuto změnu připravily. Pokud by ve 

výjimečných případech mělo zvýšené daňové zatížení u 

některé konkrétní pojišťovny negativně ovlivnit její 

finanční situaci, je institut posečkání vhodnou možností 

řešení, neboť finanční správa může posoudit veškeré 

souvislosti v dané konkrétní situaci. 

Ministerstvo financi však na základě vypořádání 

připomínek k úpravě rezerv uplatněných i jinými 

připomínkovými místy a z důvodu změny odhadu dopadů 

navrhované úpravy doplnilo návrh o rozložení této daňové 

zátěže do 2 zdaňovacích období a byla provedena úprava 

daňové tvorby rezerv v pojišťovnictví tak, aby byly 

zohledněny odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy a nedocházelo ke dvojímu zdanění zisků. 

Co se týká rizika možné fluktuace výše technických rezerv 

v závislosti na změnách úrokových sazeb, této skutečnosti 

jsme si vědomi, je uvedena v důvodové zprávě a byla 

brána v potaz při politickém rozhodování o nové úpravě. 

147. Česká asociace 

pojišťoven 

2. Z Koncepční připomínka: 

S návrhem nesouhlasíme i z procesních důvodů, souvisejících s probíhajícím legislativním 

procesem. Udělení výjimky z povinnosti zpracovat Zprávu o hodnocení dopadů regulace 

(RIA), k návrhu tohoto zákona, který má tak významný finanční dopad do podnikatelské 

činnosti části finančního sektoru, považujeme za závažný nedostatek, zpochybňující 

legitimitu legislativního procesu.   

 

Odůvodnění: 

Není jasné, z jakých zdrojů navrhovatel vychází při odhadu zvýšení daňových výnosů 

z důvodu změny metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv, a to ve výši 

3,8 mld. Kč. V důsledku takto nejasně zpracovaného dopadu potom není zřetelné, z čeho 

vychází předpoklad, že tato změna nemá významný dopad ani na sektor pojišťovnictví, ani 

na správu daní, ani na koncového zákazníka, a z čehož je dále povrchně odvozeno, že takto 

tzv. malé a individualizované dopady jsou akceptovatelné v rámci jednoho zdaňovacího 

období (viz výše poznámka k odolnosti sektoru).  

V rozporu s tvrzením předkladatelů, že administrativní náklady na zavedení změny budou 

nevýznamné, si dovolujeme připomenout, že v současné době nejsou výpočty rezerv podle 

Solventnosti II auditovány externím auditorem. Což návrh založit výpočet rezervy na 

Vysvětleno. 

V obecné části důvodové zprávy jsou poměrně podrobně 

vyčísleny dopady, navrhované úpravy, a to jak na 

poplatníky tak inkaso daně z příjmů. Toto vyčíslení 

dopadů, má obdobnou informační hodnotu, jako by RIA 

byla zpracována, neboť vychází ze všech údajů, které má 

MF k dispozici.  

Co se týká odhadu zvýšení daňových výnosů, tento odhad 

byl ještě upraven, neboť v rámci připomínkového řízení 

došlo k zohlednění některých připomínek a k úpravě 

legislativního textu, což má také dopad na odhad 

daňových výnosů. Při hodnocení dopadu na pojišťovny 

bylo doplněno i možné zvýšení nákladů na audit.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

splatnou daň na tzv. solventnostních rezervách implicitně mění. Předmětem zkoumání 

auditora se stanou i tyto rezervy, protože budou významným způsobem ovlivňovat 

výsledek po zdanění a je tudíž evidentní, že v důsledku toho vzrostou náklady na audit (lze 

očekávat, že v závislosti na velikosti pojišťovny, může jít o částky pohybující se v rozpětí 

od řádů od desítek tisíc po miliony). 

Pokud se stanou nově základem pro tvorbu daňově uznatelných technických rezerv 

hodnoty závazků vypočtených dle zákona o pojišťovnictví, budou muset pojišťovny 

přijmout taková technická a administrativní opatření, která jim umožní vyčíslit hodnotu 

technických rezerv pro výpočet rezervy na splatnou daň již v době sestavování účetních 

závěrek, které ale dnes předchází výpočtu solventnostní bilance pro účely dohledu nad 

pojišťovnictvím (zkráceně výpočtu solventnosti). K řešení této časové diskrepance 

(s ohledem na zkracující se termíny vykazování solventnosti) bude nutné investovat do 

systémů podporujících výpočty hodnot závazků a také do kapacit potřebných pro sestavení 

jak účetní závěrky, tak pro výpočet solventnosti.  Tím se bezpochyby zvýší náklady na 

straně pojišťoven. V opačném případě (tj. nepřijetí zmíněných opatření) se významně 

ohrozí plnění termínů plynoucích pojišťovnám z ustanovení zákona o pojišťovnictví. 

 

S ohledem na nedostatečně doložené propočty dopadů – viz výše, je evidentní, že byl 

podceněn i jednorázový dopad navrhovaných změn na hospodaření pojišťoven (zejména 

v letech 2020 a 2021). V návrhu zákona proto chybí ustanovení, které by bez dodatečných 

ekonomických nákladů pojišťovnám umožnilo rozložit dopady plynoucí ze změn systému 

zdanění (pokud by k nim vůbec mělo dojít) v čase. Řešení navrhované v důvodové zprávě 

(rozložení úhrady daně na splátky) se jeví pro pojišťovny jednak s ohledem na ustanovení 

§ 156 daňového řádu jako stěží prakticky dosažitelné a navíc je toto řešení penalizováno 

daňově neuznatelným úrokem značně přesahujícím běžnou tržní úrokovou míru. 

147. Česká asociace 

pojišťoven 

3. Z K části První, čl. I., bod 2. a 3. (§ 23, odst. 3 písm. a) a c)) 

 

Navrhovaná změna nezohledňuje technické rozdíly ve způsobu účetního a regulatorního 

(solventnostního) způsobu vykázání kompletní hodnoty závazků z uzavřených smluv, což 

povede k dvojímu zdanění některých položek aktiv. 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na postup výpočtu nejlepšího odhadu hodnoty závazků upraveného přímo 

proveditelným předpisem EU (viz odst. 3 § 51 zákona 277/2009 Sb. ve znění pozdějších 

změn), kdy jsou do hodnoty závazků zohledňovány i aktivace pořizovacích nákladů, které 

jsou naopak v účetnictví vykazovány odděleně od technických rezerv jako časové rozlišení 

pořizovacích nákladů, by změna stavu tohoto časového rozlišení byla v důsledku 

navrženého ustanovení zdaněna dvakrát (jednou jako přírůstek aktiv a podruhé jako částka 

snižující nejlepší odhad hodnoty závazku při stanovení technické rezervy podle zákona 

o pojišťovnictví). 

Vyhověno. 

Byla provedena úprava daňové tvorby rezerv v 

pojišťovnictví tak, aby byly zohledněny odložené 

pořizovací náklady na pojistné smlouvy a nedocházelo ke 

dvojímu zdanění zisků. 

147. Česká asociace 

pojišťoven 

4. Z K části První, čl. II., bod 3.  

Ustanovení je v rozporu s nepřípustností retroaktivity zákona. Návrh zákona promítá 

retroaktivně zdanění uplatňované po 1. 1. 2020 i na předchozí zdaňovací období. 

 

Nevyhověno. 

Cílem úpravy je vycházet z jiného koncepčního rámce, a 

tudíž je nutné na počátku období srovnat hodnoty na 

stejnou úroveň, jinak by tuto změnu nebylo možné 
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Odůvodnění:  

Tímto ustanovením se jednak porušuje zásada vytyčená i v důvodové zprávě, že působnost 

navrhovaných změn nemá být retroaktivní.  Tímto ustanovením se aplikuje nově 

navrhovaný postup zahrnování změny stavu technických rezerv do základu daně z příjmu, 

takže se fakticky uplatní na všechna předchozí zdaňovací období.  

provést. Je proto nutné při přechodu z jednoho systému 

daňové uznatelnosti rezerv v pojišťovnictví na druhý 

upravit základ daně tak, aby v něm již nadále nebyly 

zohledněny účetní technické rezervy, a naopak v něm byly 

zohledněny i již dříve vytvořené rezervy podle 

Solventnosti II. Vzhledem k tomu, že podstatou tvorby a 

daňové uznatelnosti rezerv je časový posun vykázání a 

daňové uznatelnosti nákladů, resp. daňových výdajů, a to 

k dřívějšímu okamžiku, než ve kterém takový náklad 

skutečně vznikne, navrhovaná změna daňové uznatelnosti 

rezerv ovlivní pouze okamžik, ve kterém budou náklady, 

na které se rezervy tvoří, daňově uznatelné, nezpůsobí 

však celkové navýšení daňové zátěže. 

Daňová zátěž vzniklá v důsledku přechodu na novou 

tvorbu rezerv v pojišťovnictví byla na základě vypořádání 

připomínek k úpravě rezerv uplatněných i jinými 

připomínkovými místy rozložena do dvou let. 

147. Česká asociace 

pojišťoven 

5. Z K části Druhé, čl. III., § 6 

  

V nově navrhovaném znění §6 zcela chybí nezbytně nutná technická upřesnění (viz 

i koncepční připomínky), nebo obecné připomínky k rozdílnému přístupu v hodnotě 

závazků z pojištění uvedených v části A, přílohy č. 1 zákona 277/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na různost účelů, ke kterým jsou konstruovány účetní a solventnostní předpisy, 

vznikají mezi účetnictvím a vykazováním v tzv. solventnostní bilanci rozdíly v různé 

struktuře zachycení závazků a aktiv a rozdíly v různém čase vykázání budoucích zisků. 

Pokud by tyto rozdíly nebyly zohledněny, došlo by jednak ke zdanění některých aktiv (viz 

např. koncepční připomínka) a dále by došlo ke zdanění potenciálních budoucích zisků 

(v hodnotě účetních rezerv se budoucí zisky nezohledňují, kdežto u solventnostních rezerv 

se o jejich hodnotu upravuje nejlepší odhad hodnoty závazku). 

Částečně vyhověno, Vysvětleno. 

Byla provedena úprava daňové tvorby rezerv v 

pojišťovnictví tak, aby byly zohledněny podíly 

zajišťovatelů a odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy. 

Co se týká započtení potenciálních budoucích zisků, lze se 

domnívat, že tento přístup je z pohledu stanovení daňově 

rezervy v pořádku, právě proto, že zohledněním 

budoucích zisku dochází k zreálnění požadavků na výši 

rezervy. 

147. Česká asociace 

pojišťoven 

6. Z K části Druhé, čl. III., § 6, odst. 1 

 

Ustanovení odstavce 1 neodkazuje na konkrétní ustanovení zákona o pojišťovnictví. Tím 

do zákona vnáší de facto nepřímý odkaz na přímo proveditelný předpis EU (viz § 51 odst. 

3ZPOJ) a nespecifikuje postupy stanovení technických rezerv. 

 

Odůvodnění:  

S ohledem na to, že určení hodnoty závazků a tedy i technických rezerv je z větší části 

upraveno přímo proveditelným předpisem EU (viz § 51 odst. 3 zákona 277/2009 Sb.), je 

hodnota technických rezerv pro účely daně stanovena formou řady nepřímých odkazů a je 

tudíž neurčitě stanovena, což jednak nezohledňuje řadu technických rozdílů v účetní 

a solventnostní klasifikaci jednotlivých položek (některé položky jsou v účetnictví 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona o rezervách vymezuje 

rezervy v pojišťovnictví pro účely daní z příjmů tak, že se 

jimi rozumí technické rezervy podle zákona o 

pojišťovnictví. Tak je jasně řečeno, že adresát má použít 

zákon o pojišťovnictví (tj. v současné době zákon č. 

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 

předpisů) a v něm obsažené vymezení technických rezerv. 

Skutečnost, že se v důsledku toho bude jednat o technické 

rezervy v souladu se směrnicí Solventnost II a dalšími 

právními předpisy Evropské unie, vůči které zákon 

upravující pojišťovnictví implementuje, byla úmyslem. 
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vykázány jako aktiva, jsou v případě solventnosti klasifikovány jako součást závazků 

z pojištění), a jednak vede k právní nejistotě a komplikacím při stanovení a správě daní. 

Postup stanovení technických rezerv tak není 

nespecifikován, ale použije se postup specifikovaný 

v zákoně upravujícím pojišťovnictví. Výjimku tvoří nově 

doplnění odstavec 4, který představuje lex specialis vůči 

zákonu o pojišťovnictví, neboť stanovuje, že se pro 

daňové účely bude jednat rezervy očištěné o podíl 

zajišťovatelů a odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy. 

149. Česká bankovní 

asociace 

1. Z Úprava daňové uznatelnosti rezerv v pojišťovnách 

Navrhujeme odstranit, případně zásadně změnit návrh na změnu daňové uznatelnosti rezerv 

v pojišťovnách. Současný návrh: 

 

- Trestá jeden vybraný sektor ekonomiky (podobně jako návrhy na zavedení bankovní 

daně). Pokud by opravdu byly nutné dodatečné příjmy na financování odůvodněných 

výdajů, koncepčnějším a transparentnějším řešení by bylo plošné zvýšení sazby, například 

o 1% bod, DPH či daně z příjmů všem subjektům. 

 

- Má velmi materiální dopad – změna může u některých subjektů vést k úplnému 

odstranění zisku celého roku. 

 

- Trestá obezřetnostní přístup pojišťoven při jejich oceňování závazků vůči klientům 

pojišťoven. 

 

- Způsobuje značnou fluktuaci daně z příjmu do budoucna, protože výše Solvency II rezerv 

vstupujících do základu daně závisí i na tržní úrokové míře. 

Nevyhověno. 

Nelze souhlasit s názorem, že jde o „trestání“ vybraného 

sektoru ekonomiky či obezřetného přístupu pojišťoven. 

Rezervy v pojišťovnictví dále zůstávají daňově 

uznatelným nákladem, jde pouze o stanovení jejich 

optimální výše pro daňové účely.  

Nová úprava se navrhuje také se záměrem omezit možnost 

zavedení sektorových daní z důvodu navýšení příjmu 

státního rozpočtu, kdy právě poměrně netransparentní 

tvorba účetních technických rezerv v pojišťovnictví 

s možným dopadem na inkaso daně z příjmů je 

předmětem dlouhodobé kritiky 

Obecně lze konstatovat, že v určitých případech se zákon 

o daních z příjmů odchyluje od účetního zachycení, a to 

právě z důvodu, že jednou ze základních účetních zásad je 

zásada opatrnosti, zatímco v daních jde o objektivní 

stanovení výše základu daně. Toto se projevuje zejména u 

tvorby rezerv a opravných položek, kdy daňové zákony 

výrazně omezují daňovou uznatelnost souvisejících 

účetních nákladů. Z tohoto přístupu vychází i předkládaný 

návrh, neboť se jako objektivnější, a tedy pro účely daní 

vhodnější, jeví hodnota technických rezerv určená podle 

zákona o pojišťovnictví.  

Nejde tedy o „sankcionování“ pojišťoven, ale o záměr 

najít vhodnější parametr pro stanovení základu daně. 

Co se týká rizika možné fluktuace výše technických rezerv 

v závislosti na změnách úrokových sazeb, této skutečnosti 

jsme si vědomi, je uvedena v důvodové zprávě a byla 

brána v potaz při politickém rozhodování o nové úpravě. 

155. Český 

plynárenský svaz 

1. D Návrh zákona obsahuje zrušení osvobození plynu pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 

21 určeného k použití, nabízeného k prodeji nebo použitého pro výrobu tepla v domovních 

kotelnách od daně v § 8 odst. 1 písm. a) části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

 

Osvobození plynu pro domovní plynové kotelny od daně bylo zavedeno na základě článku 

15 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů 

Nevyhověno. 

Hlavním cílem tohoto opatření je alespoň částečné 

narovnání podmínek subjektů, které dodávají teplo více 

domácnostem. V případě nepřijetí tohoto opatření by 

mohla být ohrožena existence některých centrálních 

zdrojů vytápění s vážnějším sociálním dopadem na 

předmětné domácnosti. Při aplikaci tohoto opatření lze 
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Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. 

Obecně se domníváme, že daňová politika ČR v oblasti energetiky by měla být v souladu 

s dlouhodobými cíli a vhodnými nástroji motivovat k jejich naplňování. Ať už se jedná 

o kvalitu ovzduší, emise skleníkových plynů, energetické úspory nebo využívání 

obnovitelných zdrojů energie. 

 

Přestože cílem návrhu zákona je zvyšování příjmů veřejných rozpočtů, považujeme návrh 

na zrušení osvobození plynu pro domácí kotelny za nekoncepční, neúplný a svým 

charakterem vybočující z celkového rámce klimaticko – energetických cílů České 

republiky a Evropské unie. 

 

Návrh znamená zdražení tepla pro kategorii domácností, která využívá k vytápění teplo 

z domovních plynových kotelen, provozovaných ve vlastní režii, kde jsou náklady na 

provoz kotelny rozúčtovány podle množství odebraného tepla (bytová družstva, SVJ 

apod.). Tam kde je zavedeno bytové spoluvlastnictví (dnes již převažující typ vlastnictví 

jednotek), je domovní kotelna zahrnuta do společných častí domu (viz. nařízení vlády 

č. 366/2013) a v podstatě přímo spoluvlastněna domácností. Z pohledu použití plynu je toto 

použití totožné jak u domovních kotelen tak např. u rodinného domu, kde je osvobození 

ponecháno – plyn je použit v zařízení vlastněném domácností pro její vytápění (pouze 

u domovní kotelny je zde určitá role společenství vlastníků jednotek jako zákonného 

správce, který však nesmí podnikat). Zrušení osvobození plynu od daně se promítne 

domácnostem do cen tepla v plné výši a to hlavně u nízkopříjmových domácností. 

 

Domovní plynové kotelny provozované svými odběrateli se zároveň dostávají na úroveň 

obdobných zdrojů tepla, využívajících jako zdroj energie pevná paliva, čímž se zcela ztrácí 

motivační efekt pro přechod ke zdrojům energie příznivějších pro životní prostředí. Zde je 

potřeba připomenout, že je aktuálně proti ČR vedeno infringementové řízení ve fázi 

dodatečného odůvodněného stanoviska z důvodu překračování imisních limitů pro polétavý 

prach PM10 a PM2,5, kde by zemní plyn nahrazením uhelných zdrojů mohl sehrát zásadně 

pozitivní roli. Přitom podle Ministerstvem životního prostředí zveřejněné „Zprávy o kvalitě 

ovzduší 2017“ se situace v r. 2017 oproti roku 2016 výrazně zhoršila mimo jiné také 

z důvodů vytápění domácností uhlím. Návrh zákona však s dodatečným daňovým 

zatížením využívání pevných paliv nepočítá a vzhledem k cenové relaci k zemnímu plynu 

jejich využívání v podstatě zvýhodňuje. 

 

V případě kotelen, provozovaných podnikatelskými subjekty na základě udělené licence na 

výrobu tepla, bude navýšení ceny prodávaného tepla, z důvodu zrušení osvobození plynu 

pro domovní kotelny, kompenzováno snížením sazby daně z přidané hodnoty na teplo 

(přesunutí tepla a chladu z 1. snížené sazby – 15 % do 2. snížené sazby – 10 %) dle zákona 

č. 80/2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tato nekoncepční úprava byla 

zdůvodňována jako okamžitá pomoc domácnostem proti růstu cen tepla, vyvolaná růstem 

ceny emisních povolenek. Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů (EU ETS) byl přitom v roce 2005 spuštěn právě proto, aby se podpořilo snižování 

emisí skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky 

očekávat pozitivní environmentální efekt plynoucí 

z mírného navýšení ceny paliva fosilního původu pro tento 

okruh spotřebitelů, a to jak s ohledem na palivový mix 

a technologie využívané ve zdrojích z centrálních zdrojů 

vytápění, tak i s ohledem např. na vyšší návratnost 

opatření ke snížení energetické náročnosti budov.  

Zachování systémů centrálních zdrojů vytápění má 

výhody rovněž z hlediska lokální ochrany ovzduší, kdy by 

při rozsáhlejší náhradě těchto zdrojů zdroji lokálními 

docházelo k navýšení koncentrací znečišťujících látek, 

především NO2, který je současně prekurzorem 

sekundárních částic, v důsledku nižších efektivních výšek 

komínů a umístěním zdrojů přímo v osídlených částech 

měst. Je tedy vhodné systémy centrálních zdrojů vytápění 

zachovat a postupně modernizovat z hlediska snižování 

ztrát v rozvodech a změny základního paliva s ohledem na 

emise CO2). 

Náklady na bydlení by měly vzrůst domácnostem 

vytápěným domovní kotelnou velmi nepatrně. Za 

předpokladu, že cena zemního plynu pro domovní kotelny 

se neliší od ceny zemního plynu určeného domácnostem a 

za předpokladu, že cena paliva představuje přibližně 80 % 

nákladů výsledné ceny tepla z domovní kotelny, vzroste 

při navrhovaném zrušení osvobození cena tohoto tepla o 

1,9 %. 

Cílem navrhovaného opatření je rovněž odstranění 

nesystémové daňové výjimky a zajištění plného souladu 

s evropskou legislativou. 

Co se týče navrhovaného opatření k navýšení sazby daně 

z pevných paliv na 30 Kč/GJ, jde tento návrh nad rámec 

novely.  

Otázka případného zdanění pevných paliv musí být 

vyřešena v rámci analýzy, která je v současné době 

vypracovávána na základě usnesení vlády č. 6/2017 

s termínem předložení vládě v září 2019 (podle usnesení 

vlády č. 222/2019). 

V rámci této analýzy musí být vyřešeny sociální dopady 

takového opatření, neboť navýšení cen o 10 % a více 

může být pro některé spotřebitele pevných paliv likvidační 

(daň z pevných paliv je silně regresivní, spotřebitelé 

těchto paliv jsou ve vysoké míře domácnosti s nižšími 

příjmy).  

Při roční útratě za pevná paliva ve výši 20 tis. Kč by se 

náklady těchto domácností ročně zvýšily o 2 tis. Kč a více. 
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účinným. 

 

Tato úprava zákona není dobrým signálem ke klimatickému balíčku opatření, přitom pro 

státní rozpočet představuje příjem cca. 30 mil. Kč, takže je ke zvážení, zda za tuto cenu je 

úprava zákona v tomto bodě vhodná. 

 

Na základě výše uvedených důvodů navrhujeme vypustit z návrhu novely zákona část 

pátou bez náhrady, případně provést v návrhu následující úpravy: 

• omezit zrušení osvobození plynu pouze na domovní kotelny provozované držiteli 

licence na výrobu tepla dle zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, návrh úpravy viz 

příloha, 

• ponechat osvobození plynu pro dobročinné organizace (s využitím článku 15 odst. 

1 písm. h) směrnice 2003/96/ES). 

Jako podmínku zachování návrhu novely v původní podobě, požaduje ČPS rozšíření 

návrhu novely o nové opatření, směřující k postupné eliminaci využívání pevných paliv 

v ČR, tedy ukotvení nárůstu sazby daně pro pevná paliva na částku odpovídající cca 30 

Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku v § 6 části čtyřicáté šesté článku LXXIII 

v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

 

§ 8 

Osvobození od daně 

(1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý 

a) pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, pokud dodávka tepla 

z domovní kotelny není předmětem podnikání dle zvláštního právního předpisu*, uvedený 

pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, 

b)  k výrobě elektřiny, 

c)  pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou 

účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby 

elektřiny a tepla dodáváno domácnostem, 

d)  jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území; toto osvobození se 

netýká plynu použitého jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla vymezená 

v zákoně o spotřebních daních7), 

e)  v metalurgických procesech, 

f)  k mineralogickým postupům, nebo 

g)  k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém 

použití vzniká technologické teplo. 

 

* Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

Zároveň by tyto domácnosti byly více motivovány 

spalovat ekologicky škodlivé energetické nosiče.  

V souvislosti s případným navýšením daně z pevných 

paliv bude nutné též vyřešit otázky spojené s kontrolou 

pohybu těchto výrobků. 

171. Potravinářská 

komora ČR 

1. Z Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon. č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění pozdějších předpisů 

 

V ustanovení § 3 písm. i) navrhujeme nahradit slova „podle § 52a nebo 53“ slovy „podle 

§ 52a, 53 nebo 73“. 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, 

který byl rozeslán v rámci vnějšího připomínkového 

řízení.  

K obsahu zaslané připomínky nicméně uvádíme, že 
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Odůvodnění: 

Navrhujeme doplnit do ustanovení § 3 písm. i) možnost „přeprodeje“ osvobozených 

lihových výrobků stejně tak, jak je to u minerálních olejů. Dosavadní vnitrostátní právní 

úprava neumožňuje přeprodej lihových výrobků osvobozených od spotřební daně, jako 

jsou např. léčiva na bázi lihu, či kosmetické přípravky na bázi lihu aj. 

 

Dosavadní úprava ustanovení § 3 Vymezení pojmů:  

„Pro účely tohoto zákona se rozumí 

i) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen "uživatel") právnická 

nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, případně podle § 52a nebo 53 prodává dalšímu 

uživateli, vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových 

subjektů bez povinnosti se registrovat,“ 

 

Takto vymezený pojem „uživatele“ nepřipouští přeprodej osvobozených lihových výrobků. 

Je tedy otázkou, zda je přípustné omezit obchodování s lihem, tedy s lihovými výrobky, 

u kterého lze uplatnit osvobození od harmonizované spotřební daně tak, že jej nelze, jako 

osvobozený od spotřební daně vůbec přeprodávat v obchodním řetězci tak, aby se takto 

osvobozený dostal ke konečnému spotřebiteli. V praxi, tedy v té, která je na daňovém 

území České republiky aplikována, se běžně přeprodávají osvobozené lihové výrobky, aniž 

by toto Celní správa ČR jakkoliv omezovala a trestala podle zákona o spotřebních daních. 

 

Národní předpis, zákon o spotřebních daních, není v této části plně harmonizován, zejména 

se Směrnicí Rady 92/83/EHS a neodpovídá harmonizovaným předpisům Evropského 

společenství. 

umožnění přeprodeje aromat obsahujících líh osvobozený 

od daně mezi uživateli nepovažujeme za koncepční.  

V této souvislosti upozorňujeme, že v případě přijetí 

navržené úpravy by se každý konečný spotřebitel těchto 

výrobků stal uživatelem podle zákona o spotřebních 

daních. Tento stav by jistě nebyl žádoucí, a to především 

z důvodu nemožnosti výkonu řádné kontroly všech těchto 

(anonymních) uživatelů ze strany správce daně. Jedná se 

zejména o kontrolu užití lihových aromat pro stanovený 

účel. Umožnění přeprodeje těchto aromat je také rizikové 

z důvodu možných daňových úniků. Dále upozorňujeme, 

že při argumentaci není možné srovnávat přeprodej 

minerálních olejů osvobozených od daně dle § 52a a § 53 

a přeprodej výrobků obsahujících líh osvobozených od 

daně, jelikož v případě minerálních olejů je nakládání 

s nimi vždy podmíněno vydáním povolení. 

Česká právní úprava je v souladu s legislativou EU. 

171. Potravinářská 

komora ČR 

2. Z V ustanovení § 12 odst. 1 navrhujeme na konci textu druhé věty doplnit slova „ a uživatelů 

přijímajících líh osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání lihu 

osvobozeného od daně (§ 73 odst. 1)“. 

 

Odůvodnění: 

Dnes musí uživatel, osoba, která přijímá a užívá mj. i osvobozené lihové výrobky, uplatnit 

nárok na osvobození (nejen) lihového výrobku u plátce nebo jiného uživatele povinně, 

písemně před vydáním těchto osvobozených (nejen) lihových výrobků. Jinak nárok na 

vydání těchto vybraných výrobků bez daně nevznikne. V praxi se ale běžně vydávají léčiva 

na bázi lihu, kosmetické výrobky aj. lihové výrobky osvobozené od spotřební daně bez 

uplatnění tohoto nároku. Praxe ukázala, že je tento požadavek v případě lihových výrobků, 

osvobozených od spotřební daně překonán a není realizován, ba ani jinými plátci, či 

uživateli požadován. Jen stěží si lze představit případ, kdy pacient před přijetím 

osvobozeného léčiva na bázi lihu dopředu písemně oznámí tento požadavek v lékárně, 

která mu bude vydávat tento osvobozený lihový výrobek. 

 

Proto navrhujeme doplnění ustanovení § 12 odst. 1 o výčet osob, uživatelů, kteří nemusí 

mít pro příjem a užívání těchto osvobozených lihových výrobků povolení k přijímání 

a užívání lihu osvobozeného od daně (viz § 73 odst. 1) a nemusí tedy předem uplatňovat 

Nevyhověno. 

Viz vypořádání připomínky č. 1. 

Nad rámec připomínky č. 1 je nutné rovněž uvést, že 

stanovená povinnost, aby uživatel uplatnil nárok na 

osvobození od daně před vydáním osvobozeného lihu, 

umožňuje jednoznačnou identifikaci uživatele. Tuto 

informaci lze v případě potřeby využít v rámci kontrolní 

činnosti správce daně.  
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nárok na osvobození od daně. 

171. Potravinářská 

komora ČR 

3. Z V ustanovení § 18 odst. 3 navrhujeme nahradit slova „6 měsíců“ slovy „36 měsíců“. 

 

Odůvodnění: 

Jde o prodloužení původních 6 měsíců, kdy mohl plátce podat dodatečné daňové přiznání, 

pokud původně přiznal více, než měl. Jde tedy o návaznost na klasickou lhůtu pro 

stanovení daně (§ 148 daňového řádu). Jde o klasickou diskriminaci daňových subjektů, 

kdy správce daně i plátci daně mohou dodatečně stanovovat daňovou povinnost větší 

během klasické lhůty pro vyměření daně, tedy tři roky, ale pokud se plátce splete ve svůj 

neprospěch, pak má lhůtu jen 6 měsíců.  

 

Předkladateli je znám názor i záměr zákonodárce, že charakter vybraných výrobků a jejich 

vysoké zatížení spotřební daní je nevede ke změně termínu uplatnění nároku na vrácení 

daně, a že prokazovat zpětně toto množství až do období tří let se jeví jako nereálné. Tento 

návrh nepožaduje prodlužovat lhůty pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, ale 

navrhuje sjednotit lhůty pro podání daňových tvrzení (přiznání) tak, aby proces daňové 

správy byl systémový a jednotný pro všechny daně. Zde je ale nutné opět připomenout, že 

důkazní břemeno je na plátci, ten musí prokazovat mnohdy i po více jak třech letech své 

daňové povinnosti a proto mu povolme tuto možnost podat dodatečné daňové přiznání na 

nižší daňovou povinnost, ať prokáže svůj oprávněný nárok.  

 

Pokud má být stanovena daň ve správné výši, nemá dopad na státní rozpočet. 

Nevyhověno. 

Navrhované opatření je nad rámec novely a dotýká se 

oblasti, která není tímto zákonem řešena. 

Ministerstvo financí nicméně s tímto opatřením rámcově 

souhlasí a zařadí jej po řádné přípravné fázi do technické 

novely zákona o spotřebních daních. 

 

171. Potravinářská 

komora ČR 

4. Z V ustanovení § 66 odst. 2 navrhujeme na konci doplnit větu, která zní: „To se netýká 

konečného spotřebitele, který je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání 

výrobky obsahujících líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve 

spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru mimo rámec své podnikatelské činnosti.“ 

 

Odůvodnění:  

Toto ustanovení ukládá povinnost osobám pořizující líh osvobozený od daně podle § 71 

odst. 1 písm. c) oznámit správci daně první nákup nebo dovoz v kalendářním roce tohoto 

osvobozeného lihu. Tato povinnost by se neměla vztahovat na konečné spotřebitele, kteří 

pořizují tyto výrobky nahodile a podle své potřeby a výhradně jen pro vlastní spotřebu. 

Objem výrobku je zvolen s ohledem na ustanovení § 12a zákona č. 307/2013 Sb., 

o povinném značení lihu. 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, 

který byl rozeslán v rámci vnějšího připomínkového 

řízení.  

K obsahu zaslané připomínky nicméně uvádíme, že 

umožnění přeprodeje aromat obsahujících líh osvobozený 

od daně mezi uživateli nepovažujeme za koncepční. V této 

souvislosti upozorňujeme, že v případě akceptace 

navržené úpravy by se každý konečný spotřebitel těchto 

výrobků stal uživatelem podle zákona o spotřebních 

daních. Tento stav by jistě nebyl žádoucí, a to především 

z důvodu nemožnosti výkonu řádné kontroly všech těchto 

(anonymních) uživatelů ze strany správce daně. Jedná se 

zejména o kontrolu užití lihových aromat pro stanovený 

účel. Umožnění přeprodeje těchto aromat je také rizikové 

z důvodu možných daňových úniků. Dále upozorňujeme, 

že při argumentaci není možné srovnávat přeprodej 

minerálních olejů osvobozených od daně dle § 52 a) 

a § 53 a přeprodej výrobků obsahujících líh osvobozených 

od daně, jelikož v případě minerálních olejů je nakládání 
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s nimi vždy podmíněno vydáním povolení. 

Ačkoliv je stanovisko MF v této věci dlouhodobě 

neměnné, jsme si vědomi opakovaného úsilí odborné 

veřejnosti prosadit změnu v této oblasti. MF je proto 

připraveno k technické diskuzi na toto téma v rámci 

přípravy nadcházejících novel zákona o spotřebních 

daních. 

Je nutné rovněž uvést, že stanovená povinnost, aby 

uživatel uplatnil nárok na osvobození od daně před 

vydáním osvobozeného lihu, umožňuje jednoznačnou 

identifikaci uživatele. Tuto informaci lze v případě 

potřeby využít v rámci kontrolní činnosti správce daně. 

171. Potravinářská 

komora ČR 

5. Z V ustanovení § 71 odst. 1 navrhujeme doplnit nové písm. j), které zní: „j) vyrobený nebo 

užitý ve vzorcích vyrobených v rámci výuky ve školách a školských zařízeních a ve 

veřejných, státních a soukromých vysokých školách.“. 

 

Odůvodnění:  

Zákon o spotřebních daních stanovuje v současné době povinnost platit spotřební daň z lihu 

vyrobeného v rámci výuky ve školách a školských zařízeních v zanedbatelném objemu. 

Osvobození od této daně se bohužel nevztahuje na školská zařízení, ať již veřejná či 

soukromá, která se věnují výuce výroby lihu a která své produkty nevyužívají komerčním 

způsobem. Vzhledem k tomu, že ze spotřeby těchto produktů neplyne školám žádný zisk, 

odvod spotřební daně musí hradit z vlastních zdrojů, které jsou jinak vyčleněny například 

na výuku, pořízení školních pomůcek, provoz atd. U veřejných vysokých škol se jedná de 

facto o úhradu z prostředků vybraných od daňových poplatníků. Cílem návrhu je tedy tuto 

situaci změnit a osvobodit školy od povinnosti platit spotřební daň z lihu vyrobeného 

v rámci výuky, pokud jej nechtějí znehodnotit a zároveň pokud není určeno k prodeji, ale 

k nekomerční spotřebě. 

Nevyhověno. 
Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, 

který byl rozeslán v rámci vnějšího připomínkového 

řízení. 

Je nutné vzít na vědomí omezené možnosti osvobození 

podle směrnice 92/83/EHS a zároveň skutečnost, že by se 

jednalo o zavádění nesystémové daňové výjimky 

s potenciálem zneužití. 

Tuto oblast lze případně diskutovat na technických 

jednáních k nadcházejícím novelám zákona o spotřebních 

daních. 

171. Potravinářská 

komora ČR 

6. Z V ustanovení § 72 odst. 1 navrhujeme slova „c),“ zrušit. 

 

Odůvodnění: 

Současně navrhujeme zrušení povinnosti písemného uplatnění nároku na osvobození lihu 

od daně v látkách určených k aromatizaci nápojů a jiných potravin u plátce. Toto vyjmutí 

navazuje na možnost přijímat a užívat, případně prodávat dalšímu uživateli bez povolení 

k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně (viz § 73 odst. 1).  

 

Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona o spotřebních daních je nutné 

správci daně oznamovat v každém kalendářním roce první nákup nebo dovoz výrobků 

obsahujících líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c), bude pohyb tohoto 

osvobozeného lihu stále pod celním dozorem.  

 

Toto ustanovení § 72 odst. 1 je navíc vázáno pouze na uplatnění osvobození u plátce, tedy 

osoby, která uvádí lihové vybrané výrobky do volného daňového oběhu. Pokud by měl 

uživatel pořizovat lihové výrobky od jiného uživatele (např. pacient od lékárny), pak se 

Nevyhověno. 

Viz vypořádání připomínky č. 1. 
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toto ustanovení nepoužije. Lékárna nemusí být daňovým skladem, tedy není plátcem, popř. 

je z aplikace tohoto ustanovení vyjmut osvobozený líh podle § 71 odst. 1 písm. b). Pak se 

ale v současné době postupuje podle ustanovení § 12 odst. 1. Navíc je nutné upozornit, že 

zákon o spotřebních daních nezná pojem „doklad o uvedení lihu do volného daňového 

oběhu“. Proto je toto ustanovení obecně i v dnešní době nedokonalé, ne-li „mrtvé“. 

171. Potravinářská 

komora ČR 

7. Z V ustanovení § 73 odst. 1 navrhujeme za text „lze přijímat a užívat“ doplnit slova „ , 

případně prodávat dalšímu uživateli“. 

 

Odůvodnění:  

Dosavadní úprava neumožňuje přeprodávat líh osvobozený od daně dalším uživatelům (viz 

komentář k § 3). Navrhujeme tedy možnost přeprodeje těchto výrobků doplnit do zákona 

tok, aby bylo toto ustanovení v souladu unijním právem.  

Nevyhověno. 

Viz vypořádání připomínky č. 1. 

Stávající právní úprava není v rozporu s právem EU. 

171. Potravinářská 

komora ČR 

8. Z A. Co se týká lihovin, navrhuje se zvýšení spotřební daně na lihoviny o 37,50 Kč na 1 litr 

absolutního alkoholu, s čímž nelze zásadně souhlasit. Navrhujeme zvýšení sazby spotřební 

daně na líh v § 70 zákona zrušit a ponechat stávající výši sazby 285 Kč/la. 

 

Odůvodnění: 

1. Návrh nebyl konzultován ani s výroci, ani s profesním sdružením. Považujeme 

za velmi vhodné takto zásadní změnu nejdříve projednat s podnikateli, kteří se celkově 

podílejí na výběru spotřební daně z lihovin ve výši více než 80 %. 

 

2. Toto zvýšení se projeví ve výsledné ceně půllitrové láhve 40 % lihoviny zvýšením 

ceny o 9,10 Kč. Celou tuto částku bude muset zaplatit spotřebitel, protože zejména 

u konzumních lihovin jsou marže výrobců a prodejců tak nízké, že není žádná možnost toto 

zvýšení kompenzovat. Domníváme se, že se znovu otevře příležitost pro dodavatele 

černého trhu, neboť jejich zisk se stane zajímavějším. Část spotřebitelů přejde ke spotřebě 

piva a vína, jichž se tento návrh netýká přesto, že celková spotřeba lihovin činí v České 

republice pouze 27 % celkové spotřeby alkoholu (v přepočtu na 100 % alkohol) a jejich 

spotřeba dlouhodobě klesá, zatímco spotřeba piva a vína dlouhodobě mírně stoupá. 

Je třeba si uvědomit, jaké byly následky metanolové aféry v roce 2012 jako následek 

zvýšení spotřební daně.  

 

3. Jako hlavní důvod ke zvýšení sazby uvádí předkladatel zvýšení příjmu státního 

rozpočtu o asi 1 miliardu korun. Podle našeho názoru se jedná o omyl. Zvýšení výběru 

spotřební daně na líh o 1 mld. korun je matematický výpočet, kdy k danému výsledku 

navrhovatel došel tím, že k objemu celkové vybrané spotřební daně na líh v roce 2018 

připočítal 13 %. Zkušenosti z minulých zvýšení sazby spotřební daně na líh z let 2006 

a 2010 hovoří o tom, že po mírném zvýšení inkasa v následujícím roce po zavedení změny, 

způsobeným předzásobením prodejců v předcházejícím roce a dobou splatnosti spotřební 

daně 55 dnů, došlo k významnému poklesu celkového výběru spotřební daně až o 3,5 % 

ve srovnání se situací před zvýšením sazby spotřební daně na líh. 

Výběr spotřební daně na líh v posledních letech každoročně stoupal v průměru cca o 3 % 

ročně, což státnímu rozpočtu přinášelo cca 250-300 mil korun ročně. Domníváme se, že 

stabilní růst, byť v menší míře je pro státní rozpočet větším přínosem než skokové změny 

Nevyhověno. 

Zvýšení sazeb je politickým rozhodnutím, které má za cíl 

úpravu zdanění v oblasti některých návykových látek. 

Zároveň bylo rozhodnuto, kterých komodit se zvýšení 

konkrétně bude týkat. 

Ve výpočtu dodatečného inkasa spotřební daně z lihu je 

zohledněn jak posun splatnosti, tak i postupné snížení jeho 

spotřeby (vzhledem k nárůstu ceny nepředpokládáme 

nijak významné). Celková částka inkasa je zaokrouhlena 

na mld. Kč, čímž došlo k takto chybné interpretaci čísla. 

Pokles inkasa není ve svém důsledku nežádoucí efekt, 

neboť může indikovat splnění jednoho z cílů, kterým je 

omezení zdraví škodlivých komodit. 

Důvodem navýšení sazeb spotřební daně z lihu je i 

omezení dostupnosti zdraví škodlivých výrobků, což 

zaručuje právě vyšší sazba spotřební daně. 

V případě ČR dochází k mírnému navýšení sazby daně. 

Reakce spotřebitelů na takové navýšení je výrazně slabší. 

Zároveň pravidla nastavená po metanolové kauze 

zůstanou v platnosti stejně jako zaměření Celní správy na 

tuto oblast. 

Výši sazeb z lihu se v porovnání s okolními zeměmi nijak 

nevymykáme, proto není důvod se obávat výrazného 

zvýšení pašování – navíc dle vyjádření Potravinářské 

komory ČR dojde ke zvýšení ceny 0,5 l 40 % lihoviny o 

9,1 Kč, i proto je i riziko zvýšení přeshraničních nákupů 

velmi limitované. Navíc je třeba brát v úvahu náklady na 

tyto nákupy. 

Při tvorbě daňové politiky je nutné zohledňovat národní 

specifika, tudíž příklady z jiných zemí jsou aplikovatelné 
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systému s nejasným výsledkem. 

 

4. Zásadně nesouhlasíme s tím, že navrhovaná úprava představuje pozitivní dopad 

z hlediska zdraví obyvatel České republiky. Je třeba podotknout, že spotřeba alkoholu 

v České republice podle údajů Českého statistického úřadu dosahuje cca 9,6 l absolutního 

alkoholu (tj. 100 % alkoholu) na jednoho obyvatele. Pokud se podíváme na členění 

spotřeby alkoholu do jednotlivých kategorií, vypadá spotřeba takto (údaje za rok 2017): 

pivo 49% 

víno 23% 

lihoviny 28% 

Z uvedeného vyplývá, že pouze o něco více než ¼ celkové spotřeby připadá na lihoviny, 

zatímco ¾ spotřeby připadá na pivo a víno. 

 

Celková spotřeba lihovin dlouhodobě klesá, zatímco spotřeba piva a vína v České republice 

mírně stoupá. 

Při této příležitosti musíme zdůraznit, že ALKOHOL JE ALKOHOL. Nelze jej dělit na 

„tvrdý“ a „ostatní“. Vznik závislostí na alkoholu vzniká u všech třech kategorií 

alkoholických nápojů. 

 

5. Domníváme se, že po zvýšení spotřební daně v České republice dojde k tomu, že 

většina obyvatel z příhraničních oblastí bude nakupovat alkohol na Slovensku, kde to pro 

ně bude o hodně výhodnější. Tento efekt ještě prohloubí deficit ve výběru spotřební 

daně z lihovin. 

Se stejným efektem se setkalo Estonsko v roce 2018, kde po zvýšení spotřební daně klesl 

výběr spotřební daně o 40 %, zatímco v sousedním Lotyšsku výběr spotřební daně stoupl 

o 50 %. Stejný příklad zažila i Belgie, kde zvýšení spotřební daně na lihoviny v roce 2015 

vyvolalo pokles výběru spotřební daně o 22 %, přičemž spotřeba lihovin se nesnížila. 

Naopak sousední Francie zaznamenala rekordní zvýšení výběru spotřební daně na lihoviny. 

 

6. Zcela neopominutelnou připomínkou je skutečnost, že z ekonomických ukazatelů 

vyplývá, že zvýšení sazby spotřební daně neznamená zvýšení výběru této daně. Můžeme 

uvést řadu konkrétních příkladů z Evropské unie, při kterých zvýšení sazby spotřební 

daně znamenalo menší výběr této daně: 

a) Rumunsko – v srpnu 2013 byla spotřební daň 750 EUR/hl čistého lihu. Tato byla 

zvýšena od 1.9.2013 na 1000 EUR/hl čistého lihu (zvýšení o 33,33 %). To mělo za 

následek aktivaci černého trhu, pokles prodeje a tím pádem pokles výběru spotřební daně. 

Vláda se nakonec rozhodla od 1.1.2016 snížit sazbu na 700 EUR/hl čistého alkoholu čili 

ještě nižší, než byla před jejími úpravami. 

b) Polsko – v roce 2002 snížila polská vláda spotřební daň o 30 %, příjem této daně 

do státního rozpočtu vzrostl o 20 % a černý trh se snížil o 15-20 %. 

Ze zkušenosti minulých zvýšení spotřební daně vyplývá, že celkový výběr spotřební daně 

na lihoviny po zvýšení sazby klesá a nedosahuje ani úrovně předcházejících let. Při 

posledním zvýšení spotřební daně v roce 2010 došlo ke snížení celkového výběru spotřební 

daně v následujících 4 letech, které vyvrcholilo metanolovou kauzou. Teprve po nastavení 

jen omezeně. 
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nových pravidel výroby a prodeje lihu, se výběr spotřební daně začal zvyšovat až do 

rekordního výběru v roce 2018, který byl nejvyšším výběrem spotřební daně na lihoviny od 

roku 1989. 

171. Potravinářská 

komora ČR 

9. Z Co se týká cigaret, navržené zvýšení sazeb spotřební daně z cigaret považujeme za 

velmi vysoké a podle našeho názorů povede k řadě negativních dopadů, jako jsou 

zejména: 

 výrazný nárůst nelegálního obchodu, 

 pokles legálních přeshraničních prodejů turistům, 

 nárůst nákupů českých rezidentů zejména v Polsku a na Slovensku, 

 z toho plynoucí pokles legálních prodejů v České republice. 

 

Aby byly tyto negativní dopady minimalizovány, domníváme se, že je vhodnější takto 

vysoké zvýšení rozložit do více kroků a zachovat současnou výši procentní sazby. 
 

Odůvodnění: 

V minulosti, i když docházelo k prudkému zvyšování sazeb z daně po vstupu do EU, bylo 

zvýšení sazeb daně mnohem nižší (maximálně 7 až 8 Kč na krabičku), než je současný 

návrh (až 13 Kč na krabičku). 

Při prudkém zvyšování cen cigaret je třeba počítat s poklesem množství legálně zdaněných 

cigaret, kdy výnos stoupá pomaleji, než roste sazba daně. Mezi lety 2005 a 2009 vzrostla 

minimální sazba daně na dvojnásobek, zatímco výnos stoupl ve stejném období z pouze 

o 48 %. 

Současně v letech 2006 až 2008 došlo k nárůstu objemu černého trhu z 0,3 % v roce 2006 

na 6,4 %  v roce 2008. 

Předběžné údaje o objemu černého trhu za rok 2018 založené na metodě sběru prázdných 

krabiček (Empty Pack Survey), která je podkladem pro zpracování každoročních zpráv 

o vývoji nelegálního trhu v EU „SUN Report“, ukazují, že dochází opět k nárůstu černého 

trhu. Podíl nedomácích cigaret dosáhl výše 9,6 % (na severní Moravě až 16 %) 

Prudké zvýšení bude mít dopady i na nákupní turistiku, neboť ceny v Polsku a na 

Slovensku jsou již nyní o něco nižší než v Česku (průměrná cena cigaret v roce 2018: 

Česko: 90 Kč, Polsko 86 Kč, Slovensko 87 Kč). Tento rozdíl dále vzroste. Naopak mohou 

poklesnout nákupy turistů z Německa a Rakouska, protože se sníží rozdíl mezi cenami 

v Česku a v těchto dvou zemích (průměrná cena cigaret v Německu: 152 Kč, Rakousko: 

132 Kč). 

Zvýšením sazby daně na tabák ke kouření v navrhované výši 2.460 Kč/kg představuje 

daňové zatížení ve výši přesahující 95 EUR/kg. Tak vysoké zdanění bude nejvyšší 

v porovnání s okolními zeměmi. Sousední Německo například daní tabáky ke kouření 

sazbou zhruba na úrovni 75 EUR/kg.  

Bere se na vědomí. 
Zvýšená procentní část sazby zaručuje, že se nebude 

opakovat situace z předchozích let, kdy došlo k nesplnění 

podmínky podílu 60 % spotřební daně na vážené 

průměrné ceně dané směrnicí Rady 2011/64/EU. Právě 

zvýšení procentní sazby daně zaručí, že v případě vyšší ho 

růstu konečné ceny bude zároveň dosaženo adekvátního 

růstu celkové spotřební daně. 

K požadavku postupného zvyšování sazby uvádíme, že 

právě tento proces způsobil ve svém důsledku porušení 

pravidel daných Směrnicí. 

Jsme si vědomi, že by zvýšení mohlo mít za následek růst 

černého trhu, nicméně nárůst disponibilních příjmů 

domácností v posledních letech by tendence k navyšování 

černého trhu měl omezovat. 

Cena tuzemských cigaret zůstane i po zvýšení sazby 

citelně pod úrovní ceny v Rakousku a Německu, výrazný 

propad prodeje cigaret cizincům tak nelze očekávat. 

Nedomníváme se, že by přeshraniční nákupy dosáhly 

významného objemu. 

174. Sdružení 

dovozců 

a výrobců 

tabákových 

výrobků 

1. Z K tomuto návrhu novely zákona máme následující zásadní připomínky.  

 

Připravovaná novela zákona 353/2003 Sb. o spotřebních daních definuje nové sazby pro 

tabákové výrobky a tyto navržené sazby pro cigarety a zejména pro tabák ke kouření jsou 

velmi vysoké 

Nevyhověno. 

Zvýšení sazeb je politickým rozhodnutím, které má za cíl 

úpravu zdanění v oblasti některých návykových látek.  

Zvýšená procentní část sazby zaručuje, že se nebude 

opakovat situace z předchozích let, kdy došlo k nesplnění 
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U cigaret navrhujeme zvýšení sazeb rozložit do více kroků, více let a ponechání procentní 

části sazby daně na 27%. Zvýšení minimální sazby daně zvýší minimální prodejní cenu 

levných cigaret a nepovede k znevýhodnění dražších druhů. Tento způsob bude lepším 

řešením i pro stabilní výběry spotřebních daní.  

 

Navýšení spotřební daně pro cigarety dle předloženého návrhu pro rok 2020 znamená 

zvýšení prodejních cen o 10-15 Kč na krabičku a při takto vysokém zdražení prodejních 

cen povede pouze k nárůstu černého trhu, nelegálních dovozů a také lze předpokládat růst 

nákupní turistiky českých občanů při cestách do sousedních zemí (Polsko či Slovensko), 

které povede k snížení nákupu v ČR zdaněných cigaret, obdobně, jak tomu bylo 

i v minulých letech při skokovém nárůstu spotřebních daní.  

 

Návrh změny spotřební daně na tabák ke kouření o 10% na navrhovaných 2.460 Kč, což je 

95-96 €/kg bude znamenat, že se Česká republika zařadí mezi země EU s nejvyššími 

sazbami. S tímto návrhem sazby nesouhlasíme. Pro porovnání můžeme uvést např. výši 

spotřební daně pro cigaretový tabák v sousedním Německu – 75 €/kg. Kategorie tabáku ke 

kouření není rozlišena na tabáky cigaretové, dýmkové a do vodních dýmek a všechny 

kategorie jsou zatíženy stejně. U dýmkových tabáků a tabáku do vodních dýmek bude to 

znamenat prakticky likvidaci této skupiny. Již nyní je veřejným tajemstvím a běžnou praxí, 

že velká část spotřebitelů dýmkových tabáků je nakupuje zejména v sousedním Německu, 

čímž náš stát přichází zbytečně o možnost výběru jak SPD, tak i potažmo DPH. 

Připouštíme, dle našeho návrhu je přijatelné, postupné, vícekrokové meziroční zvyšování 

spotřební daně ostatních tabákových výrobků na úrovni 2-4%. Vzhledem k povaze 

a prodejnosti těchto „pomaluobrátkových“ výrobků je nepřijatelné nastavování krátké doby 

doprodejů, jak je tomu u cigaret. Také zde tento způsob meziročního zvyšování spotřební 

daně bude lepším řešením i pro stabilní výběry spotřebních daní, omezení změn nákupního 

chování na tuzemském trhu.  

 

Pro doplnění uvádíme, že minimální výše u spotřební daně u dýmkových tabáků v EU činí 

22 €/kg. V roce 2017 byla průměrná spotřební daň u dýmkových tabáků v Německu 30 

€/kg dle Tabákové ročenky, která se odvolává na Bundessteueramt. Tato výše sazby 

spotřební daně a současné rozdělení kategorie cigaretových a dýmkových tabáků ovlivňuje 

nákupní chování tuzemských kuřáků dýmek, kteří si mj. pro vlastní spotřebu mohou 

v rámci EU dovézt 1kg tabáků při každé cestě, např. do Německa. A toto se již ve velkém 

děje a celkově prodeje dýmkových tabáků klesají. 

  

Stejný návrh pro změny sazby spotřební daně máme pro kategorii doutníky a cigarillos, 

u kterých navrhujeme ze stejných důvodů postupné meziroční zvyšování sazby spotřební 

daně o 2-4%, aby nedocházelo k poklesu výběru spotřební daně. 

podmínky dané směrnicí. Právě zvýšení procentní sazby 

daně zaručí, že v případě vyšší ho růstu konečné ceny 

bude zároveň dosaženo adekvátního růstu celkové 

spotřební daně. K požadavku postupného zvyšování sazby 

uvádíme, že i právě tento proces způsobil ve svém 

důsledku porušení pravidel daných Směrnicí. 

Nedomníváme se, že by přeshraniční nákupy dosáhly 

významného objemu. 

Zvýšení spotřební daně na tabák ke kouření zajišťuje 

proporcionalitu ve zdanění alternativních výrobků ke 

klasickým cigaretám. Tento přístup podporuje i ČSZV.  

Skutečnost zařazení všech druhů tabáků pod jednu 

kategorii tabáku je součástí zákona již delší dobu a není 

předmětem novely. 

180. Svaz českých 

a moravských 

spotřebních 

družstev 

1. D Problematika, kterou chceme svým návrhem řešit se týká současných minimálních marží 

souvisejících s prodejem cigaret, které zbydou na obchodníky. Aktuální marže pro 

velkoobchod a maloobchod se pohybuje kolem 8%, přičemž jen osobní náklady se 

pohybují v rozpětí 10-14%. Tedy tato marže nepokrývá náklady spojené s prodejem této 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, 

který byl rozeslán v rámci vnějšího připomínkového 

řízení.  
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komodity. Smyslem našeho návrhu je zajistit pro tento poslední článek řetězce před 

prodejem konečnému zákazníkovi odpovídající marži. 

 

Návrh na doplnění o § 103a a § 112a tohoto znění: 

1. varianta 

 

§103a zní: Cena cigaret mimo prodej konečnému spotřebiteli 

Maximální cenou při obchodování s cigaretami mimo prodej konečnému spotřebiteli, je 

cena uvedená na tabákové nálepce snížená o 8%. 

 

§ 112a zní: Zákaz prodeje a nákupu za cenu vyšší než cena stanovená mimo prodej 

konečnému spotřebiteli 

Subjekty obchodující mimo prodej konečnému spotřebiteli, nesmí nakupovat nebo 

prodávat cigarety za cenu vyšší, než je cena vypočtená podle § 103a. 

 

Odůvodnění: návrh maximalizuje čerpání marže mezi obchodujícími subjekty v rámci 

řetězce od výrobce (či dovozce) k obchodníkovi a tím dává možnost poslednímu 

obchodníkovi v řetězci čerpat vyšší marži. Nedává mu však odpovídající jistotu, pokud se 

týká konkrétní výše. 

 

2. varianta  

§ 103a zní: Cena cigaret při prodeji subjektu prodávajícímu konečnému spotřebiteli 

Cena při prodeji cigaret subjektu prodávajícímu konečnému spotřebiteli, je cena uvedená 

na tabákové nálepce snížená minimálně o ……………% 

 

Odůvodnění:  

Toto ustanovení dává jistotu obchodníkovi prodávajícímu konečnému spotřebiteli, že bude 

čerpat stanovenou marži a nelimituje obchodní vztahy v ostatních částech obchodního 

řetězce, kterou ovlivňuje především výrobce nebo dovozce. Konkrétní výše marže je věcí 

jednání. 

 

§ 112a zní: Zákaz prodeje a nákupu za cenu vyšší než cena stanovená mimo prodej 

konečnému spotřebiteli 

Subjekty prodávající konečnému spotřebiteli a subjekty jemu dodávající, nesmí mezi sebou 

nakupovat nebo prodávat cigarety za cenu vyšší, než je cena vypočtená podle § 103a 

 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení pouze doplňuje současný zákon v návaznosti na návrh uvedený v § 103a 

 

3. varianta 

Kombinace výše uvedených variant 

s tím, že by stanovila maximální výši marže pro subjekty obchodují od výrobce 

k poslednímu obchodníkovi před dodáním obchodníkovi prodávajícímu cigarety 

konečnému spotřebiteli a pro vztah mezi zbytkem obchodního řetězce by pokrývalo znění 

K obsahu zaslané připomínky nicméně uvádíme, že bude 

Ministerstvem financí řešena na technické úrovni, přičemž 

proběhne i jednání na uvedené téma. Úprava této oblasti 

se zvažuje v rámci technické novely zákona o spotřebních 

daních. 
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navržené ve variantě č. 2. 

 

Konkrétní návrh nepředkládáme. 

189. Hnutí DUHA 1. - Vyzývám vládu ČR, aby motivovala a pomohla lidem zbavit se závislosti na uhlí 

a zastaralých kotlích a nám všem umožnila žít v čistštím prostředí. Zejména chudým 

rodinám či seniorům je potřeba pomoci se získáním dotace na moderní kotel či tepelné 

čerpadlo i nákupem čistšího paliva. Naopak poplatky z vytěženého uhlí a energetickou daň 

je nutné zvýšit. 

 

Podepsáni skrze výzvu Hnutí DUHA www.nedusmese.cz 

(Dále následuje výčet podepsaných.) 

Nevyhověno. 

Otázka případného zdanění pevných paliv musí být 

vyřešena v rámci analýzy, která je v současné době 

vypracovávána na základě usnesení vlády č. 6/2017 

s termínem předložení vládě v září 2019 (podle usnesení 

vlády č. 222/2019). 

V rámci této analýzy musí být vyřešeny sociální dopady 

takového opatření, neboť navýšení cen může být pro 

některé spotřebitele pevných paliv likvidační (daň 

z pevných paliv je silně regresivní, spotřebitelé těchto 

paliv jsou ve vysoké míře domácnosti s nižšími příjmy). 

Zároveň by dotčené domácnosti byly více motivovány 

spalovat ekologicky škodlivé energetické nosiče.  

V souvislosti s případným navýšením daně z pevných 

paliv bude nutné též vyřešit otázky spojené s kontrolou 

pohybu těchto výrobků. 

189. Hnutí DUHA 2. Z Do návrhu zákona navrhujeme vložit nový Čl. X 

 

V § 6 odst. 2 části čtyřicáté šesté Čl. LXXIII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů se slova “Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním 

vzorku“ mění na „Sazba daně činí od 1. 1. 2020 částku 20 Kč/GJ spalného tepla 

v původním vzorku, od 1. 1. 2021 částku 30 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku, 

od 1. 1. 2022 částku 40 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku a od 1. 1. 2023 

částku 50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.“ 
 

V návaznosti na to pak současný Čl. X změnit na XI a Čl. XI na XII. 

 

Odůvodnění:  

Zvýšení energetické daně z uhlí a dalších pevných fosilních paliv je nutné, pokud chce stát 

v souladu se svými platnými strategickými dokumenty motivovat domácnosti k odchodu 

zejména od hnědého uhlí. Hnědé uhlí spalované v lokálních topeništích je hlavním 

přímým zdrojem emisí polétavého prachu, který způsobil (dle Zprávy o životním 

prostředí ČR 2017) v roce 2017 více než 5700 předčasných úmrtí. Krátkodobě zvýšenými 

denními koncentracemi suspendovaných částic všech frakcí se zvyšuje celková 

nemocnost i úmrtnost, zejména na onemocnění srdce a cév, onemocnění dýchacího 

ústrojí, kojenecká úmrtnost a potíže astmatiků. Inhalace polétavého prachu dráždí 

sliznice dýchacího ústrojí, zvyšuje riziko vzniku infekcí a při dlouhodobém působení 

poškozuje dýchací a kardiovaskulární systém. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění 

způsobená vlivem uvedených částic mohou vést od vzniku chronické bronchitidy 

a chronické obstrukční plicní nemoci až v oběhovým selháním. Ultrajemné částice mohou 

proniknout i do krevního oběhu, odkud se dále dostanou do všech orgánů. Spalování 

Nevyhověno. 

Otázka případného zdanění pevných paliv musí být 

vyřešena v rámci analýzy, která je v současné době 

vypracovávána na základě usnesení vlády č. 6/2017 

s termínem předložení vládě v září 2019 (podle usnesení 

vlády č. 222/2019). 

V rámci této analýzy musí být vyřešeny sociální dopady 

takového opatření, neboť navýšení cen (6 %, 11 %, 17 %, 

resp. 22 % v porovnání s výchozím rokem) může být pro 

některé spotřebitele pevných paliv likvidační (daň 

z pevných paliv je silně regresivní, spotřebitelé těchto 

paliv jsou ve vysoké míře domácnosti s nižšími příjmy). 

Zároveň by tyto domácnosti byly více motivovány 

spalovat ekologicky škodlivé energetické nosiče.  

V souvislosti s případným navýšením daně z pevných 

paliv bude nutné též vyřešit otázky spojené s kontrolou 

pohybu těchto výrobků. 
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pevných paliv je také zdrojem 98 % karcinogenního benzo(a)pyrenu. Česká republika 

neplní svoje evropské závazky z hlediska kvality ovzduší, právě s ohledem na zvýšení 

koncentrace polétavého prachu. 

 

Vzhledem k tomu, že jsou v České republice dlouhodobě překračovány imisní limity pro 

nejvýznamnější znečišťující látky, je naše země pod zvýšeným dohledem Evropské 

komise. Ta proti České republice vede řízení pro nesplnění povinnosti, tzv. 

infringement, a to z důvodu dlouhodobě překročených imisních limitů prachových částic 

frakce PM10, které je ve fázi odůvodněného stanoviska, a dále kvůli dlouhodobě 

překročeným limitům oxidů dusíku (NOₓ); tam je řízení prozatím v první fázi tzv. 

formálního upozornění. Pokud ČR nesníží znečištění prachovými částicemi anebo 

neprokáže, že činí všechny kroky pro snížení, hrozí jí žaloba ze strany Komise a s tím 

spojené vysoké finanční postihy. V obdobných případech už před Soudním dvorem EU 

prohrálo Bulharsko a Polsko. 

 

Odchod domácností od uhlí je žádoucí nejen z hlediska ochrany ovzduší, ale také 

z hlediska emisí skleníkových plynů. Bez snižování emisí z menších zdrojů – jako jsou 

lokální topeniště nebo doprava – nelze dostát závazkům a cílům české ani evropské 

energetické a environmentální politiky a legislativy, a nelze ani naplnit cíle Pařížské 

klimatické dohody. Nejzávažnější je nyní ohrožení plnění cíle pro snížení emisí 

skleníkových plynů mimo EU ETS (tzv. Effort Sharing Regulation), kde má ČR cíl snížit 

emise skleníkových plynů o 14 % do roku 2030. Neplnění dříve zmíněného cíle pro emise 

mimo EU ETS by vyžadovalo nákup “kreditů” na emise, jejichž cena pravděpodobně 

vystoupá velmi vysoko. Zavedení environmentální složky energetické daně by však také 

pomohlo s plněním českého cíle pro energetickou efektivitu. Naopak neplnění cílů pro 

energetickou efektivitu přináší riziko soudního sporu s Evropskou komisí a následného 

placení pokut.  

  

Stejně urgentní je kvůli rychle rostoucí ceně emisní povolenky v systému EU ETS. 

Tím se prohlubuje rozdíl v odpovědnosti za životní prostředí (i v nákladech) mezi výrobou 

tepla ve velkých a malých zdrojích. Už současná úroveň cen povolenek ohrožuje 

teplárenské soustavy, které nebudou schopné konkurovat lokálním topeništím, kde 

provozovatelé neplatí emisní povolenky, byť spalují uhlí daleko méně efektivně 

a (vzhledem k absenci filtrů) s daleko větší produkcí znečišťujících látek na jednotku 

spáleného uhlí. Neplatí ani emisní povolenky za plyn, který je navíc osvobozen od 

energetické daně. Zdražování dálkového tepla povede také k odpojování bytových domů či 

bloků, výstavbě plynových kotelen a následnému “vodárenskému” efektu, kdy si menší 

počet zbylých zákazníků rozdělí stále stejné fixní náklady na provoz teplárenské soustavy. 

 

Zavedení složky existující daně je také nutný krok pro plnění Státní energetické 

koncepce ČR, která vyžaduje ve využívání uhlí preferenci účinné kogenerační výroby 

energie. Zavedení daně je také jedním z hlavních cílů koncepce v oblasti tepla. Státní 

energetická koncepce ČR, část 5.4 (Výroba a dodávka tepla), hlavní cíl D.1., říká: 

Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem 
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s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek 

centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit 

(uhlíková daň, povolenky, emise). Podporovat vysoce účinnou kogenerační výrobu zejména 

u tepláren na hnědé uhlí. 

 

Návrh růstu sazby energetické daně u pevných fosilních paliv je odvozen o minimální 

předpokládané ceny emisní povolenky v systému EU ETS (20 EUR/tCO2 po roce 2020), 

již dnes je tato cena vyšší. Pro přepočet na energetickou daň placenou z GJ spalného tepla 

je použita modelová výhřevnost tříděného hnědého uhlí 17,6 GJ/t a emisní faktor 0,0991 

tCO2/GJ. Zatížení jedné tuny uhlí by tedy mělo dosáhnout postupně výše cca 60 Kč/GJ. 

 

Také Politika ochrany klimatu v ČR vyžaduje zvýšení energetické daně u uhlí, viz kap. 

8. (Souhrnný přehled politik a opatření), část A. (Průřezové politiky a opatření), uvádí 

opatření 1A): Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně), Gesce a spolugesce: 

MF, MŽP a MPO, Termín: analýza do 30. 12. 2016, implementace 2018. 

  

A také Národní program snižování emisí hovoří jasně. Opatření BA3, str. 91: Cílem 

opatření je v souladu s SEK a SPŽP zavést zdanění fosilních paliv (zejména uhlí) 

v obdobné výši i pro zdroje nespadající pod EU ETS, čímž se zlepší konkurenceschopnost 

soustav zásobování tepelnou energií s kogenerační výrobou a sníží se vliv lokálních 

topenišť na kvalitu ovzduší. Opatření bude realizováno na základě výsledků provedené 

analýzy variant řešení a jejich dopadů novelou zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a bude spočívat v zavedení nové složky 

daně z pevných paliv fosilního původu, příp. zavedením zcela nové uhlíkové daně. Gesce 

a spolugesce za realizaci opatření: MF ve spolupráci s MPO a MŽP. Termíny 

implementace opatření: Provedení analýzy variant řešení a jejich dopadů 31. 12. 2016. 

Předpokládaná implementace v roce 2018. 

 

Jsme si plně vědomi, že zvýšení energetické daně povede ke zdražení uhlí pro 

domácnosti. Nezvýšení této daně však ohrožuje větší množství domácností, které jsou 

napojené na dálkové teplo. Znečištění z kotlů a kamen působí ročně miliardové škody 

skrze dopady na zdraví a životní prostředí. Zvýšení nákladů domácností je nutné řešit 

zmíněnými kotlíkovými dotacemi a výměnou uhelných kotlů za čistší vytápění a právě 

výnosy zvýšení energetické daně z uhlí mohou být jedním ze zdrojů na tyto dotace i na 

případnou podporu nákupu kvalitnějších paliv. Peníze vybrané od lidí je možné lidem vrátit 

a pomoci jim tak uniknout z problému závislosti na uhlí. Další pojistkou je systém 

příspěvků na energie v rámci příspěvku na bydlení pro potřebné domácnosti. Z příspěvku 

na pevná paliva se dají nakupovat například paliva z energetické biomasy. 

 

Je nutné též upozornit, že vzhledem k omezeným zásobám kvalitního hnědého uhlí bude 

tříděné uhlí pro domácí topeniště postupně mizet z trhu už v horizontu příštích sedmi let. 

Včasná změna způsobu vytápění je tedy nutnou prevencí energetické chudoby. 
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190. spiritsEUROPE 1. D?  A fair and equitable tax treatment  
The tax take on spirits in Europe is already very high. Nearly half of all excise tax revenue 

from alcoholic beverages are raised from spirits, even though they only make up 1/4 of 

total consumption in the EU. Consumers pay more than half of the average EU price for 

a spirit (55.3%) as tax (VAT & excise)4.  

 

In the light of this, spiritsEUROPE is greatly concerned about the new proposals put 

forward in the Czech Republic which would exacerbate the existing unfair competitive 

disadvantages to the detriment  of the spirits sector. We believe that the EU and Member 

States should create more of a level playing field between categories and allow for a fair 

competition between beer, wine and spirits rather than reinforcing the discriminatory 

treatment of the different sectors further.  

 

In whatever form they are consumed, alcoholic beverages all contain the same compound, 

i.e. ethanol. All alcoholic beverages can contribute to good health if consumed in 

moderation and all can give rise to problems if consumed to excess. The impact and 

alcohol content of a standard 30ml serving of spirits would be much the same as for 

a 100ml glass of wine and a 250ml glass of beer.  

 

Regulation must be approached holistically given that consumers drink across different 

categories and switch between alcohol beverages.  

 

When it comes to alcohol misuse, there is no one alcohol category that plays a bigger role 

than another. The rules should therefore be the same for all categories. Consumers must be 

encouraged to drink responsibly across all categories.  

 

Excessive taxes depress revenues, growth and employment and create an excessive 

burden on consumers.  

Increased alcohol taxes may result in lower commercial beverage alcohol sales, in 

particular of higher priced, premium products, thus depriving countries of vital VAT 

revenue. In particular, if specific product types are taxed differently – and this is the case in 

most EU Member States, where spirits drinks are faced with significantly higher excise 

duty rates – demand may shift to less expensive products with the consequence that not 

only VAT but also excise revenues decline.  

 

The most striking example comes from Belgium. The significant hike of spirits excise in 

2015 (+41%) in Belgium has led to a -22% drop in sales and yet reduced sales did not 

mean reduced consumption, as 1 out of 3 Belgians started to buy their favourite spirits in 

neighbouring countries. The net result? A loss: although excise revenues have increased by 

€160 million after 33 months – which is a staggering €655 million lower than the budget 

forecast – due to VAT losses of €198 million, the net loss amounted to €38 million by 

Nevyhověno. 

Připomínka není předložena v jednacím jazyku pro 

připomínkové řízení. 

Zvýšení sazeb je politickým rozhodnutím, které má za cíl 

úpravu zdanění v oblasti některých návykových látek. 

Zároveň bylo rozhodnuto, kterých komodit se zvýšení 

konkrétně bude týkat. 

Pokles inkasa není ve svém důsledku nežádoucí efekt, 

neboť může indikovat splnění jednoho z cílů, kterým je 

omezení zdraví škodlivých komodit. 

Důvodem navýšení sazeb spotřební daně z lihu je i 

omezení dostupnosti zdraví škodlivých výrobků, což 

zaručuje právě vyšší sazba spotřební daně. 

V případě ČR dochází k mírnému navýšení sazby daně. 

Reakce spotřebitelů na takové navýšení je výrazně slabší. 

Zároveň pravidla nastavená po metanolové kauze 

zůstanou v platnosti stejně jako zaměření Celní správy na 

tuto oblast. 

Výši sazeb z lihu se v porovnání s okolními zeměmi nijak 

nevymykáme, proto není důvod se obávat výrazného 

zvýšení pašování – navíc dle vyjádření Potravinářské 

komory ČR dojde ke zvýšení ceny 0,5 l 40 % lihoviny o 

9,1 Kč (předpokládán plný přenos na spotřebitele, ovšem 

může dojít i k tomu, že část zvýšení ceny ponesou 

producenti či obchodníci), i proto je i riziko zvýšení 

přeshraničních nákupů velmi limitované. 

 

                                            
4 Based on the same volume of alcohol, the average excise duty rate for spirits in the EU (€1,864) is 125% higher than the average rate for beer (€ 828) and 165% higher than the average rate for wine (€ 703). In 

many Member States the situation is exacerbated by the zero tax rate levied on wine, while spirits are always subject to a high, often excessive, rate of tax. 
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end of October 2018. In other words, the tax increase missed two targets at once: neither 

did it increase revenues, nor did it reduce consumption.  

 

Heavy taxation can create unintended consequences, including driving consumers to 

unregulated channels that could endanger health  
Unfortunately, in addition to the fiscal shortfalls caused by counterfeit alcohol or excise 

fraud, consumption of spirits outside government control channels poses a serious health 

threat as we experienced in the Czech Republic in 2012. We have repeatedly urged 

officials to give increased priority to measuring the scale of illicit trade in spirits in the EU 

and to addressing the underlying causes of the problem.  

 

A high level of taxation can encourage illegal activity around alcohol such as smuggling, 

illicit production, counterfeiting and the introduction of adulterated products into the 

market.  

 

We strongly support the work at national and EU levels to combat counterfeit and improve 

excise tax collection. The scale of counterfeit is difficult to quantify, a 2016 EUIPO study 

found that 4.4% of legitimate sales of spirits are lost each year. It estimated annual revenue 

losses for governments across the EU of €1.2 billion.  

 

In terms of health policy, tax is a blunt instrument that impacts on moderate drinkers 

without having meaningful impact on those with risky drinking behaviours.  
Together with all our members, we want to our products to be understood, consumed and 

enjoyed in moderation. We take our role in society seriously and make great efforts 

through targeted prevention campaigns to help reduce alcohol-related harm across the 

European Union.  

 

However, we believe that tax policy measures are not appropriate to reduce alcohol related 

harm. Contrary to the general belief, raising taxes on alcoholic beverages does not 

automatically increase prices. There is no demonstrated link between high taxation, high 

consumer prices and overall consumption or alcohol-related harm. There is wealth of 

evidence that the heavy harmful drinkers are less responsive to price, and overlooks 

substitution to unrecorded products2. On the other hand, moderate drinkers are more 

responsive to price changes and therefore are likely to reduce their consumption after price 

increase, which in turn may lead to reduced health benefits. To conclude, tax is a fiscal 

instrument, not a societal one. There are no example across Europe showing a causal link 

between high taxation and a reduction in alcohol-related harm. 

191. Česko bez kouře 1. D Vítáme návrh MF na zvýšení spotřební daně z tabáku a tabákových výrobků. Nicméně 

navržené zvýšení se nám zdá nedostatečné. Navyšování ceny tabákových výrobků je 

jedním z nejdůležitějších opatření, které navrhují odborníci a WHO v rámci národních 

politik prevence užívání tabáku. Navrhujeme tedy, aby ČR zavedla postupné navyšování 

spotřební daně z tabáku tak, aby se cena tabákových výrobků dostala postupně během 

několika let na úroveň přibližně průměru EU a nezůstávala na chvostu EU jako dnes. .   

 

Nevyhověno. 

Sazba daně se zvyšuje o navrhovaných 10 %. 

Zajištění splnění podmínky 60% podílu spotřební daně na 

váženém cenovém průměru je zajištěno růstem procentní 

sazby daně. 
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Navrhujeme, aby  navrhované zvýšení  sazby spotřební daně z cigaret o přibližně 20 % 

(místo navrhovaných 10%), a to rovnoměrně všechny části sazby této daně. Zároveň  další 

roky se měla sazba zvyšovat tak, aby se pohybovala v průměru EU během 2-3 dalších let. 

 

Podle vyjádření tabákových výrobců se dá očekávat, že plánuji zdražit i na jejich straně 

a tudíž je možné, že při použití navržených 10% zdražení daně se již příští či popříští rok 

dostaneme do stejné situace, kdy zdanění nebude odpovídat min. 60% dle směrnice a bude 

třeba sazbu znovu zvyšovat. 

  

Dále nvrhujeme, aby MF do důvodové zprávy přidalo odhad, o kolik zvýšená daň zvýší 

cenu jedné cigarety, protože média začala používat částku 12-13 Kč, se kterou přišel 

tabákový průmysl, ale která podle našich propočtu velmi nadsazená. 

192. Svaz lihovarů 

České republiky 

1.  D V návrhu novelizovaného znění ZSD se zvyšuje sazba spotřební daně z lihu, u výrobků 

zařazených do celního sazebníku pod kódy CN 2207 a 2208 o 3 750,- Kč/hl etanolu 

s výjimkou sazby na líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství 

do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele zajedno výrobní období podle zákona o lihu, kde je 

sazba daně zvyšována o 1 900,- Kč/hl etanolu. 

 

Pro výrobce lihu v České republice znamená tento krok dva zcela zásadní dopady do 

ekonomiky. Prvním z nich je snížení poptávky po nápojích s obsahem lihu na straně našich 

zákazníků, v důsledku nutnosti zdražení jejich výrobků. V důsledku této skutečnosti dojde 

následně i snížení objemu celkového výběru daně. Druhým, neméně významným faktem, 

je i zásadní nárůst nákladů spojených s ručením spotřební daně v daňových skladech a při 

přepravě lihu k zákazníkům. Ručení je zajišťováno bankovními instrumenty a toto stojí 

producenty nemalé finanční prostředky. 

 

Vynětí alkoholických nápojů typu piva a vína z tohoto navýšení spatřujeme jako věcně 

neodpovídající a nesystémové. Výrobci lihovin jsou tímto krokem konkurenčně 

znevýhodňováni a to následně ovlivňuje i jejich nákupní politiku lihu od jeho výrobců 

v ČR. Rovněž i z pohledu výběru spotřební daně, v roce 2018 se dle našich informací 

vybralo zhruba 8 mld. Kč, a zvýšení daně by se týkalo piva i vína, výběr daně by mohl 

dosáhnout až dvojnásobku této částky tj. 16 mld. Kč. Porovnáním sazby spotřební daně 

v ČR, která by v přepočtu kurzem 25,50 CZK/EUR byla nově ve výši 1 264,- EUR/hl 

etanolu, se sazbou této daně u našich sousedů SK 1 080,- EUR/hl či AT 1 200,- EUR/hl je 

zjevné, že zejména v příhraničních oblastech lze očekávat odklon zájmu zákazníků od 

českých výrobků směrem k levnějším značkám. Dle našich zjištění byla například v SRN 

zvyšována spotřební daň na alkohol naposledy v roce 1982. 

 

Další uváděné důvody pro zvýšení sazeb daně tj. zohlednění negativních zdravotních 

a sociálních důsledků konzumace těchto výrobků jsou dle našeho názoru společensky zcela 

pochopitelné, nicméně existuje i riziko, kdy nárůst cen etanolu bude pravděpodobně 

i možným katalyzátorem pro opětovné rozdmychávání černého trhu s nelegálním etanolem. 

 

Z oficiálních statistik rozměru konzumace lihovin v ČR lze dovodit, že konzumace lihovin 

Bere se na vědomí. 

Zvýšení sazeb je politickým rozhodnutím, které má za cíl 

úpravu zdanění v oblasti některých návykových látek. 

Zároveň bylo rozhodnuto, kterých komodit se zvýšení 

konkrétně bude týkat. 

Pokles inkasa není ve svém důsledku nežádoucí efekt, 

neboť může indikovat splnění jednoho z cílů, kterým je 

omezení zdraví škodlivých komodit. 

V případě ČR dochází k mírnému navýšení sazby daně. 

Reakce spotřebitelů na takové navýšení je výrazně slabší. 

Zároveň pravidla nastavená po metanolové kauze 

zůstanou v platnosti stejně jako zaměření Celní správy na 

tuto oblast. 

Hodnoty uvedené v číselném vyjádření navýšení 

ekonomické zátěže výrobců lihu jsou vysoce nadsazené. 
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v České republice nijak neroste a nárůst výběru spotřební daně je především díky částečně 

úspěšnému potlačování černého trhu s lihem, jehož rozměry se daří zmenšovat. 

 

Pro ilustraci uvádíme i číselné vyjádření navýšení ekonomické zátěže výrobců lihu. Rozdíl 

nákladů na zajištění 1 automobilové cisterny o objemu 300 hl etanolu je 1,125 mil. Kč, což 

při denní expedici 6 tis. hl etanolu je navýšení o 22,5 mil. Kč. Při sazbě úroků 4% p.a. jde 

o přímý vícenáklad pro výrobce etanolu ve výši 0,9 mil. Kč. V případě dodávky uceleného 

vlaku tj. objemu 13 tis. hl etanolu činí rozdíl v jištění spotřební daně téměř 48 mil. Kč. 

193. TSG Interactive 

(Grayling) 

1. D Během posledních tří let jsme měli možnost spolupracovat s Vašimi kolegy na 

Ministerstvu a dalšími zúčastněnými stranami v skutečně konstruktivním prostředí. 

Současná právní úprava je výsledkem této spolupráce. Plně souhlasíme s tím, že trhy 

s hazardními hrami musejí být regulovány tak, aby ochránily hráče a zajistily kontrolu státu 

nad fiskálními záležitostmi. V těchto oblastech jsou cíle vlády a zodpovědných 

provozovatelů zcela sladěny. V naprosté většině jednotlivostí také věříme, že současná 

právní úprava vytváří správnou rovnováhu mezi potřebami státu a potřebami 

provozovatelů. 

 

Právní úprava v oblasti hazardních her však nedosáhne svých cílů, pokud jím stanovená 

úroveň zdanění bude odrazovat hospodářské subjekty od jejich (legální) přítomnosti na 

českém trhu. Studie vypracovaná v roce 2016 Kodaňskou univerzitou ukazuje, že daňová 

sazba ve výši 20 % maximalizuje daňové příjmy a zlepšuje ochranu hráčů, protože 

přibližně 80 % hráčů bude vyhledávat legální / licencované online provozovatele 

(„Channeling rate“). Toto číslo přitom prudce klesá s každým byť mírným zvýšením 

daňové zátěže. Stačí uvést několik příkladů z Evropské unie: 

 stát s nejnižší sazbou daně, Spojené království (15 %), je také státem s nejvyšší 

Channeling rate (95 %); 

 dva státy s nejvyššími daňovými sazbami, Francie (45 %) a Portugalsko (41 

%), vykazují nejnižší Channeling rate (52 %); 

 současné trendy jdou opačným směrem: od 1. července 2018 se Španělsko, jeden 

z největších světových trhů s hazardními hrami, rozhodlo snížit daňovou sazbu z 25 % na 

20 %; 

 všechny země s daňovými sazbami nad 20 % mají Channeling rate nižší než 80 %.  

 

Abychom shrnuli výše uvedené údaje, jsou-li schváleny vyšší daňové sazby, reakcí trhu je 

snížení počtu provozovatelů, kteří jsou ochotni vstoupit na trh, a ti, kteří v danou chvíli 

licenci mají, ztrácejí schopnost investovat do nových produktů. Jako každý jiný 

licencovaný operátor, TSG Interactive plc vždy dodržuje nejvyšší standard ochrany hráčů 

plně v souladu s mantinely vytyčenými právní úpravou. Pokud ale nejsme schopni 

investovat do svých produktů, hráči budou přirozeně hledat provozovatele na černém trhu. 

Rychlý nárůst internetového černého trhu s hazardními hrami, na němž je obvykle velice 

málo pozornosti věnováno opatřením zodpovědného hraní, je dobře zdokumentovaným 

průvodním jevem limitovaného legálního trhu s hazardem. To také znamená, že vysoký 

standard opatření proti vzniku závislosti, které byly zavedeny současnou českou právní 

Nevyhověno. 

Samotná výše sazeb daně je výsostně politickou otázkou, 

která závisí výhradně na úvaze zákonodárce. Zákonodárce 

má proto široký prostor pro vymezení konstrukčních 

prvků daní a má zásadně volnou ruku při určení, co má 

podléhat zdanění a jakou míru má toto zdanění mít. (srov. 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. 

dubna 2009). 
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úpravou, začne selhávat, protože stále více hráčů bude hrát u provozovatelů mimo dosah 

českých státních orgánů. Následně vláda nebude plnit své daňové cíle, protože čeští hráči 

budou opět hrát více na zahraničních webech provozovatelů, kteří nemají nebo neplní 

daňové povinnosti vůči českému státu. Úprava hazardních her by se tak rychle stala 

neúčinnou. 

 

Nejlepším řešením pro Českou republiku je ponechání sazby daně z hazardních her 

spadajících do kategorie živých her a kursových sázek na současné úrovni. Jedná se 

o situaci výhodnou pro všechny: výběr daní z hazardních her průběžně roste a regulátor 

může plnit své cíle a povinnosti efektivněji. Hráči si mohou užít širokou škálu produktů 

v bezpečném prostředí a jsou méně ochotni vyhledávat nelicencované provozovatele. 

 

Pokud má být zajištěn pokračující úspěch regulace hazardních her, vyzýváme Ministerstvo 

financí, aby zachovalo současné sazby daně z hazardních her. Pokud by byla schválena 

vyšší sazba, obáváme se, že pro provozovatele nebude z finančních důvodů možné působit 

na českém trhu nebo žádat o licenci.  To by narušilo účinnosti zákona o hazardních hrách 

při potírání černého trhu a ohrozilo úsilí a tvrdou práci, která byla odvedena a díky níž jsme 

dnes tam, kde jsme. 

 

Považujeme proto za nutné Vás ještě jednou požádat, abyste Vy a celé Ministerstvo financí 

přehodnotili svůj postoj k zdanění hazardních her a umožnili tak, aby úprava hazardních 

her zajistila dobře regulovaný a fungující trh, který bychom všichni rádi v České republice 

viděli. 

194. Teplárenské 

sdružení České 

republiky 

 

1. - Teplárenské sdružení České republiky plně podporuje záměr Ministerstva financí České 

republiky zrušit v rámci k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů nesystémové osvobození 

domovních kotelen od daně ze zemního plynu v části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 

Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.  

Ztotožňujeme se s názorem, že osvobození domovních kotelen od daně ze zemního plynu 

je v rozporu s platnou evropskou legislativou. Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 

27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění 

energetických produktů a elektřiny umožňuje osvobodit pouze zemní plyn používaný 

domácnostmi nebo organizacemi, které dotyčný členský stát považuje za dobročinné. 

Domovní kotelny dodávající teplo pro více bytů nejsou zpravidla provozovány fyzickou 

osobou a v mnoha případech jsou provozovány podnikatelskými subjekty. Navíc teplo 

z těchto kotelen není dodáváno výlučně do bytů, ale také například do komerčních 

prostorů. Je tedy na místě uvést část čtyřicátou pátou zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů do souladu se citovanou směrnicí a daňové osvobození pro domovní 

kotelny zrušit. 

Teplárny, které pro zásobování domácností teplem využívají fosilní paliva spalovaná 

v zařízeních s příkonem nad 20 MW, jsou zařazeny do systému obchodování EU ETS 

a musí si nakupovat emisní povolenky, jejichž cena v současné době vystoupala na 

jedenáctileté maximum téměř 28 Euro. Tento dodatečný náklad zásadním způsobem 

znevýhodňuje teplárny v soutěži právě s lokální výrobou tepla v domovních kotelnách, 

Bere se na vědomí. 
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které podobnou povinností zatíženy nejsou. Zrušení osvobození domovních kotelen od 

daně z plynu proto vnímáme jako první krok směřující v souladu se Státní energetickou 

koncepcí a Implementačním plánem Strategického rámce Česká republika 2030 

k žádoucímu narovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných 

zdrojů tepla. 

194. Teplárenské 

sdružení České 

republiky 

 

2. D K vlastnímu návrhu zákona připomínky neuplatňujeme. Dovolujeme si však požádat 

o zohlednění následujících připomínek k důvodové zprávě: 

Připomínka ke kapitole 3.3.3.  

Navrhujeme nahradit větu: „Z výše uvedeného vyplývá, že v daném ustanovení by mohla 

Česká republika být v rozporu se směrnicí, kterou se mění struktura rámcových předpisů 

Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Přijetím opatření bude tento 

stav odstraněn.“ větou: „Přijetím novely zákona bude česká právní úprava uvedena do 

plného souladu se směrnicí 2003/96/ES.“ 

Odůvodnění: Česká právní úprava je v případě osvobození domovních kotelen od daně 

z plynu zcela zjevně v rozporu s článkem 15 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES, 

kondicionál tedy není na místě. Na druhou stranu považujeme za vhodnější v textu 

zdůraznit místo stávajícího rozporu s evropskou legislativou spíše navrhované sladění 

národní právní úpravy s evropskou směrnicí. 

Vyhověno jinak. 

Odůvodnění bylo upraveno následovně: 

Z dikce ustanovení vyplývá, že v případě domovních 

kotelen se až na určité výjimky nejedná o spotřebování 

plynu dobročinnými organizacemi. Zemní plyn 

spotřebovaný domovními kotelnami, zejména v případech, 

kdy jsou tyto provozovány podnikatelskými subjekty, nelze 

rovněž považovat za zemní plyn spotřebovaný 

domácnostmi. Také v případech, kdy je odběratelem 

tohoto plynu společenství vlastníků jednotek nebo bytové 

družstvo nebo jiný majitel bytového domu a teplo je 

následně rozúčtováno mezi jeho spotřebitele v domě, je 

splnění podmínky spotřeby zemního plynu domácnostmi 

diskutabilní. Mohou například nastat případy, kdy 

v předmětném domě (bytech) mohou být situovány i 

podnikatelské subjekty.  

Také ze smyslu směrnice (např. recitál 24) vyplývá, že 

osvobození od daně nemá být škodlivé pro řádné 

fungování vnitřního trhu a vést k narušení hospodářské 

soutěže. Pravidla pro státní podporu v oblasti životního 

prostředí dále požadují, aby podpora byla v zásadě 

udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž 

odvětví.  

Na základě výše uvedeného se navrhuje úprava dotčeného 

osvobození tak, aby jeho znění lépe odpovídalo směrnici a 

jejímu smyslu. 

194. Teplárenské 

sdružení České 

republiky 

 

3. D K vlastnímu návrhu zákona připomínky neuplatňujeme. Dovolujeme si však požádat 

o zohlednění následujících připomínek k důvodové zprávě: 

Připomínka ke kapitole 3.3.3.  

Navrhujeme doplnit do kapitoly 3.3.3. informaci o souladu navržené změny se Státní 

energetickou koncepcí z roku 2015 a Implementačním plánem Česká republika 2030 

následovně: 

Navržené zrušení osvobození od daně z plynu pro domovní kotelny je v souladu se Státní 

energetickou koncepcí a Implementačním plánem Česká republika 2030. 

Platná Státní energetická koncepce z roku 2015 mezi hlavními cíli v oblasti výroby 

a dodávky tepla uvádí: „D.1. Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah 

soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání 

ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě 

emisí a dalších externalit (uhlíková daň, povolenky, emise).“  

Vyhověno jinak. 

Do předmětné kapitoly byl doplněn následující text: 

Navržené zrušení osvobození od daně z plynu pro domovní 

kotelny vede k dílčímu srovnání ekonomických podmínek 

centralizovaných a decentralizovaných zdrojů, což  je v 

souladu se Státní energetickou koncepcí a 

Implementačním plánem Česká republika 2030. 

Platná Státní energetická koncepce z roku 2015 mezi 

hlavními cíli v oblasti výroby a dodávky tepla uvádí cíl: 

„D.1. Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky 

udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na 

jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání 

ekonomických podmínek centralizovaných a 
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Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 schválený usnesením vlády 

č. 669 ze dne 17. října 2018 obsahuje v kapitole 10.4. Soustavy zásobování tepelnou 

energií vytvářejí podmínky pro efektivní využití tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů 

energie dostupných na regionální a místní úrovni opatření: „Narovnat podmínky účinných 

soustav zásobování teplem a individuálních výroben tepla v oblasti zpoplatnění externalit 

(emise znečišťujících látek, oxidu uhličitého apod.).“ 

Odůvodnění: Z důvodové zprávy by mělo být patrné, že zrušení osvobození domovních 

kotelen od daně z plynu zapadá do dlouhodobé strategie ČR a nejde jen o opatření 

vyvolané okamžitou potřebou navýšení příjmů státního rozpočtu. 

decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a 

dalších externalit (uhlíková daň, povolenky, emise).“  

Implementační plán Strategického rámce Česká republika 

2030 schválený usnesením vlády č. 669 ze dne 17. října 

2018 obsahuje v kapitole 10.4. Soustavy zásobování 

tepelnou energií navrhované opatření: „Narovnat 

podmínky účinných soustav zásobování teplem a 

individuálních výroben tepla v oblasti zpoplatnění 

externalit (emise znečišťujících látek, oxidu uhličitého 

apod.).“ 

194. Teplárenské 

sdružení České 

republiky 

 

4. D K vlastnímu návrhu zákona připomínky neuplatňujeme. Dovolujeme si však požádat 

o zohlednění následujících připomínek k důvodové zprávě: 

Připomínka ke kapitole 5.3.3. 

Navrhujeme nahradit větu: „Zemní plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 

21 spotřebovaný domovními kotelnami je osvobozen od daně na základě čl. 15 odst. 

1 písm. h) směrnice, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění 

energetických produktů a elektřiny.“ větou:  „Zemní plyn uvedený pod kódy nomenklatury 

2711 11 a 2711 21 může být osvobozen od daně na základě čl. 15 odst. 1 písm. h) 

směrnice, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění 

energetických produktů a elektřiny.“ 

Odůvodnění: Zemní plyn spotřebovaný domovními kotelnami být podle čl. 15 odst. 

1 písm. h) směrnice osvobozen nemůže. Národní úprava je v tomto smyslu v rozporu se 

směrnicí. Může být osvobozen pouze plyn spotřebovaný domácnostmi nebo dobročinnými 

organizacemi. 

Vyhověno jinak. 

Část 5.3.3. byla upravena následovně:  

Čl. 15 odst. 1 písm. h) směrnice, kterou se mění struktura 

rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických 

produktů a elektřiny, stanovuje, že členské státy mohou 

uplatňovat plné nebo částečné osvobození od daně nebo 

sníženou úroveň zdanění na zemní plyn uvedený pod kódy 

nomenklatury 2711 11 a 2711 21 používaný domácnostmi 

nebo dobročinnými organizacemi. V případě domovních 

kotelen se nejedná vždy o zemní plyn použitý domácnostmi 

nebo dobročinnými organizacemi (blíže viz kapitola 

3.3.3). Z tohoto důvodu se rozsah osvobození zužuje, aby 

Česká republika lépe dostála svému závazku směrnici 

implementovat. 

 

 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády České republiky - Kabinet 

vedoucího Úřadu vlády, Akademie věd, Asociace krajů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní 

informační služba, Česká advokátní komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český 

telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Energetický regulační úřad, Exekutorská komora, Finanční arbitr, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Grantová agentura, Hlavní město Praha, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář 

veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Konfederace umění a kultury, Krajský úřad 

Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad 

Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv ČR, Senát – zahraniční výbor, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Svaz měst a obcí, Technologická agentura, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBC5L8JQJ)



   

vlastnictví, Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace českého pokeru, 

Asociace českého tradičního obchodu, Asociace exportérů, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace penzijních společností ČR, Asociace pro 

podporu a rozvoj svěřenských fondů, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Czech Private Equity and Venture Capital Association, 

Česká energetická společnost, Česká komora loterního průmyslu, Českomoravské sdružení trafikantů, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, 

Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Podané ruce, Podnikatelské odbory, Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České pirátské 

strany, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, Poslanecký klub Křesťanské a 

demokratické unie – Československé strany lidové, Poslanecký klub Občanské demokratické strany, Poslanecký klub Starostové a nezávislí, Poslanecký klub 

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, Poslanecký klub TOP 09, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát PČR, Rada hospodářské a 

sociální dohody ČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků, Sdružení pro výrobu bionafty, Sdružení pro bankovní karty, Stále zastoupení České republiky při 

Evropské unii, Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, The Remote Gambling Association, Unie herního průmyslu 

ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Americká obchodní komora v České republice, Asociace družstevních záložen, Asociace pro kapitálový trh, 

Asociace provozovatelů mobilních sítí, Asociace soukromého zemědělství ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s., Centrální depozitář cenných 

papírů, CZ Biom – České sdružení pro biomasu, o.s., CZECH TOBACCO CORPORATION a.s., CzechInvest, ČEPRO, a.s., Česká asociace LPG, Česká 

asociace telekomunikací, Česká rada dětí a mládeže, Česká televize, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, 

Český institut interních auditorů, Český rozhlas, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, ČEZ, a.s., DILIA, občanské sdružení - divadelní, literární, 

audiovizuální agentura, Fórum dárců, ICT Unie, z.s., INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových 

záznamů, o. s., Kancelář zdravotního pojištění, Mostex import-export, Národní rada osob se zdravotním postižením, O2 Czech Republic a.s., Občanské 

sdružení majitelů domů v ČR, OOA-S, Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních 

děl, OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Philip Morris ČR a.s., SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s., Sdružení 

automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní pozemkový úřad, Státní tiskárna 

cenin, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu, Svaz účetních, T-Mobile 

Czech Republic a.s., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Vodafone Czech Republic a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zemědělský svaz 

ČR. 
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