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Pfiíspûvek analyzuje danû, poplatky a úhrady, které jsou uvalovány na zboÏí nebo
sluÏby, jejichÏ v˘roba nebo spotfieba má negativní vliv na Ïivotní prostfiedí. Objek-
tem anal˘zy jsou tak i tituly, které byly v minulosti zavedeny z dÛvodÛ ãistû fiskál-
ních.

V první ãásti pfiíspûvek diskutuje teoretické a praktické v˘hody a obtíÏe zavádûní
environmentálních daní a ekologické daÀové reformy (EDR). Teoretická v˘hoda za-
vedení environmentálních daní spoãívá v jejich statické a dynamické úãinnosti
(OECD, 2001). V pfiípadû, Ïe jsou zavedeny v rámci EDR, nemusí dojít k negativním
dopadÛm na hospodáfisk˘ rÛst, zamûstnanost a inflaci (Bosquet, 2000) a nemusejí
sniÏovat pÛvodní daÀovou distorzi. Spojitost mezi v˘nosy (fiskální cíl) a environ-
mentální úãinností mÛÏe b˘t zeslabena z nûkolika dÛvodÛ. Nejv˘znamnûj‰í je de-
strukce vlastního základu. Zku‰enosti v‰ak ukazují (Barde, 2000), Ïe cenová elasti-
cita energií je v krátkém a stfiedním horizontu relativnû nízká. Pfiíspûvek dále
diskutuje opatfiení ke sníÏení regresivního dopadu daní na obyvatelstvo a vlivu za-
vedené EDR na konkurenceschopnost, zejména má energeticky nároãn˘ prÛmysl.
Diskutovány budou také moÏnosti uÏití dodateãného v˘nosu environmentálních daní
na sníÏení distorzí spojen˘ch s neefektivní environmentální regulací a na povzbuzení
zamûstnanosti (tzv. double dividend).

V druhé ãásti jsou analyzovány v˘nosy environmentálních daní jak v zemích OECD,
tak v âR. V zemích OECD tvofií tyto v˘nosy v prÛmûru zhruba 2,0–2,5 % HDP, 7 %
celkov˘ch daÀov˘ch pfiíjmÛ a pfiedstavují v prÛmûru 500 USD na obyvatele. V sou-
ãasnosti nejvût‰í ãást v˘nosÛ environmentálních daní tvofií v˘nosy z danû z pofií-
zení/uÏívání motorov˘ch vozidel a ze spotfieby paliv. Nejvíce úãelovû vázan˘ch daÀo-
v˘ch v˘nosÛ je v souãasnosti v sektoru dopravy. To platí i pro âR. V˘nos environ-
mentálních daní se v prÛbûhu 90. let v âeské republice stabilnû pohyboval na úrovni
kolem 7,5 % celkov˘ch pfiíjmÛ vefiejného sektoru. Vyjádfieno podílem na HDP pfied-
stavovaly v prÛmûru 3,1 % HDP. Podíl v˘nosu environmentálních daní a poplatkÛ
uvalen˘ch na sektor dopravy se postupnû zv˘‰il z cca 80 % na 92 %. Podíl v˘nosu
z daní a poplatkÛ z uÏití Ïivotního prostfiedí postupnû klesl z 13,6 % na 5 %. Pfied-
kládaná práce analyzuje v˘nos environmentálních daní z hlediska jejich pfiíjemce
(státní rozpoãet, územní rozpoãty a parafiskální fondy) s cílem zhodnotit moÏnosti
zavedení nov˘ch daní nebo zv˘‰ení sazeb dosavadních titulÛ z dÛvodu zavedení EDR
v âR. Anal˘za dat pokr˘vá období 1993–2002.

V tfietí ãásti pfiíspûvku je pfiedloÏen návrh efektivní ekologické daÀové reformy
v âR. Stimulaãní funkce daní je v˘znamnûj‰í zejména u typick˘ch ekologick˘ch da-
ních nebo u energetick˘ch daní v del‰ím období. Pro úãely EDR se jeví jako nejv˘-
hodnûj‰í tituly pro získání dodateãného daÀového pfiíjmu spotfieba energetick˘ch v˘-
robkÛ a tituly uvalené na sektor dopravy. Proto budou srovnány sazby energetick˘ch
daní aplikovan˘ch v âR se sazbami platn˘mi, jakoÏ i navrhovan˘mi v EU. Poslední
v˘voj v EU v oblasti návrhu zdanûní energetick˘ch v˘robkÛ bude zhodnocen z hle-
diska dal‰ího v˘voje ve zdanûní v âR.
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This paper provides an overview of environmentally related taxes levied in the Czech Repub-
lic between 1993–2002 and of the theoretical and practical difficulties that accompanied their
introduction in the public finance system and via ecological tax reform (ETR). Ecological effecti-
veness, distributive and competitiveness effects, double dividends and revenue issues of the tax
reform are discussed. So far, the majority of the environmental-tax revenues have come from the
transport sector and the state budget and public funds were the recipients of about 98% of such
revenue. The implementation of „green“ levies and/or the increase of their present rates via ETR
could yield a more justified and efficient tax system, the author contends. The author’s own pro-
posal for ETR in the Czech Republic is presented in the conclusion. 


