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Anotace: 

Tato diplomová práce se věnuje problematice bankovní daně. Ve své první části je 

zaměřena na přehledené zmapování dosavadního vývoje a ucelené vymezení jednotlivých 

teoretických koncepcí bankovní daně, včetně právního rozboru návrhu FTT na poli EU. 

V následující části identifikuje a analyzuje nejvýznamnější potenciální dopady, které 

s bankovní daní souvisí a na závěr přináši čtenáři predikci dalšího vývoje. 

Annotation: 

This thesis deals with the problems of bank tax. The first part focuses on current 

progress and comprehensive definition of theoretical concepts for bank tax, including legal 

analysis of the proposal for a FTT in European Union. The following section identifies and 

analyzes the most significant potencial impacts related to bank tax and at the end it brings the  

reader into a prediction of further progress. 
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ÚVOD 

Finanční krize z let 2008 až 2009 zasáhla životy mnoha lidí, její příčiny a způsoby 

řešení jsou pak vhodným tématem ke zpracování vědecké práce s ohledem na svou 

komplexnost a aktuálnost. Při pohledu do historie je patrné, že po krizi vždy dochází k ústupu 

klasicky liberálního „laissez faire“ a hledají se nové způsoby regulace. Jednou z 

takových reakcí autorit na finanční krizi je právě bankovní daň. Jelikož v současné době není 

k dispozici ucelená literatura, která by se zabývala problematikou bankovní daně, a o danou 

oblast se již delší dobu zajímám, rozhodl jsem se zvolit právě toto téma k vypracování své 

diplomové práce.     

Bankovní daň je do jisté míry kontroverzní téma a není tak velkým překvapením, že 

jednotlivé názory a diskuse v této oblasti lze často označit jako zpolitizované a tendenční. 

Potenciální dopady pak spolu s tím bývají příliš bagatelizovány nebo naopak přeceňovány. 

V tomto smyslu je pak možné setkat se s pojmy jako „trest pro banky“ či „daň Robina 

Hooda“, které již dopředu avizují příliš povrchní pohled na celou problematiku. Je tedy velmi 

nesnadné se v dané problematice zorientovat Mým cílem tedy bude z kusých informací 

vytvořit jednotný celek, který čtenáři přinese objektivní pohled na danou problematiku a 

pomůže mu při tvorbě vlastního názoru. Tuto práci rozdělím na čtyři kapitoly, první se bude 

týkat teoretické koncepce bankovní daně, druhá pak právní problematiky a aktuálního vývoje, 

v rámci třetí kapitoly (kterou v této práci považuji za stěžejní) podrobím analýze 

nejvýznamnější potenciální dopady bankovní daně a na závěr se pokusím o predikci vývoje 

tohoto regulatorního opatření. S tímto rozdělením pak souvisí také stanovení hlavních cílů, 

které si v souvislosti s touto prací explicitně vymezím. 

Hlavním cílem první kapitoly je přinést na základě popisné analýzy přehledný výčet 

různých alternativ konstrukcí, které se dají subsumovat právě pod problematiku bankovní 

daně, včetně uvažovaných příjmových stránek. V této souvislosti je vhodné dodat, že 

neexistuje všeobecně přijímané označení pro jednotlivé typy konstrukcí, v rámci své práce 

tedy budu vycházet zejména z informací uvedených ve zprávě Mezinárodního měnového 

fondu a případně použiji vlastní označení, které pak následně patřičně odůvodním. Základním 

cílem druhé kapitoly pak bude  provedení analýzy uvažované právní úpravy, která se 

připravuje v souvislosti s koordinovaným zavedením na poli EU, včetně uvážení souladu se 

základními principy komunitárního práva a dalších problémů, které je možné v této oblasti 

identifikovat. V rámci této kapitoly také uvedu jednotlivé konstrukce států, které se již 

rozhodly toto regulatorní opatření zavést, zaměřím se především na souvislost zvolené 
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konstrukce s formou pomoci bankovním institucím v době krize a provedu následnou 

komparaci. Hlavním cílem třetí kapitoly bude identifikace a následná analýza 

nejvýznamnějších potenciálních dopadů bankovní daně. Na základě této analýzy pak zařadím 

potenciální dopady mezi zvolená kritéria a provedu jejich vzájemnou komparaci. Cílem 

poslední kapitoly bude, na základě objektivních zjištění z předchozích kapitol, provést 

predikci vývoje a nastínit tak další vývoj tohoto regulatorního opatření. 

Je vhodné dodat, že ačkoliv je toto regulatorní opatření označováno jako bankovní 

daň, nejedná se vždy o daň v pravém slova smyslu. Zejména při konstrukci tzv. „záchranných 

fondů“ je totiž porušen jeden ze základních prvků definice daně, a to neúčelovost. Pro 

zjednodušení a větší přehlednost však budu pracovat s všeobecně přijímaným pojmem 

„bankovní daň“ a na případné další distinkce pak dále v textu vždy upozorním. V tomto 

smyslu pak budu bankovní daň označovat i jako „další regulatorní opatření“, ačkoliv lze proti 

tomuto postupu mít jisté výhrady
1
. Dále také pracuji v textu s pojmy „finanční instituce“ a 

„bankovní instituce“ jako se synonymy, ačkoliv si jsem plně vědom rozdílnosti těchto dvou 

pojmů. Na konkrétních případech ukáži, že subjektem bankovní daně mohou být i další 

finanční instituce a nikoliv pouze samotné banky. Uvedené zjednodušení jsem zvolil pro lepší 

orientaci v textu a u konkrétních úprav bankovní daně pak vždy jasně označím subjekt daně. 

Na tomto místě je také nezbytné upozornit čtenáře na četné využívání poznámkového bloku, 

které ilustruje nutnost detailnějšího vysvětlení učiněných závěrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Více viz. 3. kapitola 
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1. TEORETICKÁ KONCEPCE BANKOVNÍ DANĚ 

V úvodní kapitole se zaměřím na samotné vymezení pojmu „bankovní daň“. Je nutné 

uvědomit si, že pod tímto označením se nachází celá komplexní množina regulatorních 

opatření, která se liší svou konstrukcí a účelem. Všechny uvedené konstrukce a jejich 

zamýšlené modifikace však mají jedno společné, a to souvislost s finanční krizí. Právě 

následky finanční krize a snaha o jejich řešení znamenají počátek úvah o bankovní dani, proto 

se v této kapitole nejprve zaměřím na vzájemnou souvislost finanční krize z let 2008 až 2009 

a vzniku tohoto regulatorního opatření. 

Pro ucelené pojmutí problematiky je nutné jasné vymezení jednotlivých konstrukcí, 

které můžeme subsumovat do systému bankovní daně. V zásadě přichází v potaz členění na 

tři relativně samostatné konstrukce, které se liší předmětem daně, ale také potenciálními 

negativními dopady. V rámci této kapitoly se tedy zaměřím především na vymezení těchto 

druhů a jejich další možné vnitřní členění. Jelikož se v současné době také rozcházejí názory, 

kam by měly plynout vybrané příjmy z této daně, nastíním v závěrečné části kapitoly další 

možné teoretické dělení, a to s ohledem na příjmovou stránku. 

1.1 Vznik bankovní daně a její souvislost s finanční krizí 

Finanční krize z let 2008 až 2009
2
 poznamenala životy mnoha lidí a silně zasáhla 

nejen globální finanční sektor. Podle ekonomů se výsledná kvantifikace celkových ztrát, které 

se projevily nebo projeví, pohybuje kolem výše 100% světového HDP [2], pro ilustraci je 

vhodné uvést, že GWP (Gross Word produkt) byl např. za rok 2007 odhadován na 65 trilionů 

USD [3]
3
. Cílem mé práce není podrobná analýza všech příčin a důsledků finanční krize, 

zaměřím se proto jen na ty nejzásadnější, které souvisí právě s bankovní daní. 

Především se jedná o splasknutí bubliny na trhu amerických hypoték a následný krach 

finančních institucí, který vyvolal systémovou krizi. Velmi často bývá finanční krize z let 

2008 až 2009 označována také jako „krize důvěry“. Absence důvěry byla znatelná ve dvou 

formách, první lze charakterizovat ve vztahu mezi bankami samotnými, což se projevilo 

především „zamrznutím“ mezibankovních trhů. Druhá forma se projevovala šířením paniky 

                                                 
2
 Zde je nutné uvést, že samotné časové vymezení krize je nesnadné. Podle některých názorů začala samotným 

„nafukováním“ bublin na americkém sub-prime trhu s hypotékami a její následky dosud zcela neodezněly. 

Nicméně, pro účely své práce, budu pracovat s ustálenějším názorem, a to tím, že finanční krize začala v roce 

2008, konkrétně v září, kdy americká vláda převzala kontrolu nad polostátními hypotéčními agenturami Fennie 

Mae a Freddie Mac [1] a skončila v roce 2009, kdy se ustálila situace na finančních trzích a byly provedeny 

zátěžové testy velkých finančních institucí, které dopadly úspěšně. 
3
 Samozřejmě se nejedná o reálné výdaje z veřejných rozpočtů, tento údaj operuje se setrvalejším snížením 

výstupu a je důležitý především při úvahách, jak do budoucna snížit dopad potenciálních krizí. 
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mezi klienty bank a nebezpečí tzv. runu na banku. Tato situace vyvolala v mnoha bankách 

naplnění rizika likvidity, při kterém se i solventní banky nemohly krátkodobě refinancovat a 

hrozil jejich úpadek. Jelikož celé odvětví bankovnictví stojí a padá spolu s důvěrou klientů, 

jednotlivé vlády začaly bankám poskytovat finanční pomoc ve formě garancí, půjček či 

přímých finančních „injekcí“.   

Tato reakce autorit na finanční krizi souvisí s všeobecně přijímanou tezí, která se 

označuje jako „Too big to fail“. Podle ekonomického slovníku tato teorie popisuje situaci, 

kdy se v ekonomice vyskytuje subjekt tak velký, že jeho případný úpadek by způsobil 

katastrofální dominový efekt a rozsáhlé škody pro celé hospodářství, a proto je výhodnější 

takovému subjektu poskytnout pomoc ze strany státu a odvrátit tak hrozící krach [4]. V této 

souvislosti je nutné uvést, že z krátkodobého hlediska by byl potenciální krach největších 

bank takřka nepřekonatelným problémem. Pokud by klienti přišli o své úspory, zcela jistě by 

to vyvolalo iracionální panickou reakci, jejímž důsledkem by byl run klientů i na relativně 

zdravé banky a následný dominový efekt by mohl vést až ke zhroucení celého národního 

bankovního sektoru. Na druhé straně (a z dlouhodobého hlediska) je vhodné také zmínit názor 

liberálněji smýšlejících ekonomů, totiž pokud bude na trhu existovat stav, při kterém banka, 

pokud dosáhla určité kritické velikosti, bude moci vždy do budoucna spoléhat na případnou 

pomoc ze strany státu, její motivace vyvarovat se přílišné expozici vůči riziku se bude 

snižovat a dojde ke zvyšování morálního hazardu
4
. 

Z výše uvedeného je možné vysledovat dva základní motivy, které vedly k úvahám 

ohledně zavedení bankovní daně. Tyto motivy lze zároveň označit jako základní funkce, které 

by bankovní daň měla plnit. Jedná se o funkci preventivní a funkci reparační. Funkce 

preventivní vychází ze základní otázky - jakým způsobem lze do budoucna zamezit, 

popřípadě omezit negativní dopady další potenciální finanční krize. Reparační funkce je pak 

samotnou reakcí na řešení následků a příčin finanční krize a v tomto směru se často můžeme 

setkat s otázkou, jakým způsobem vyřešit finanční spoluúčast bankovních institucí. 

Je nutné si uvědomit, že mezi uvedenými funkcemi neexistuje žádná pevná bariéra, 

která by je vyčleňovala na dvě relativně samostatné otázky. Prevence a reparace jsou i 

v tomto smyslu úzce propojené pojmy a v zásadě se nelze nikdy soustředit pouze na jeden 

z nich. Vezmeme-li totiž v potaz, že toto regulatorní opatření je ve své podstatě daní, což 

                                                 
4
 Morální hazard znamená situaci, kdy zájmy principála ( banky, resp. akcionářů banky) nejsou totožné se zájmy 

agenta (klienta banky) a existuje zde informační asymetrie. Zvyšování morálního hazardu v tomto smyslu je pak 

nutno vnímat jako tlak na menší obezřetnost, která jde ruku v ruce s větší expozicí vůči riziku (vyššími 

potenciálními zisky), což je v rozporu se zájmy agenta, který požaduje především stabilitu. 
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představuje odliv finančních prostředků od subjektu daně
5
, bude i při stanovené prioritě 

prevence vždy na místě kalkulovat s jistou reparační složkou. Analogicky opačně bude i 

pouhá snaha o reparaci zahrnovat vždy preventivní složku, a propos – vysoká bankovní daň, 

která má zaplnit deficit rozpočtu, vzniklý kvůli finanční pomoci jednotlivé bance, bude vždy 

obsahovat signál, že obdobná situace do budoucna nebude bez postihu. Přesto je nutné pro 

další analýzu tyto dvě funkce rozpoznat, jelikož existují určité distinkce, které souvisí 

s konstrukcí bankovní daně a průběhem finanční krize. Priority vládních autorit, které zde 

vystupují v podobě reparace či prevence, z velké části určují podobu příjmové stránky tohoto 

regulatorního opatření, ke které se dostanu v subkapitole 1.4. 

Souvislost bankovní daně s průběhem finanční krize se tedy zdá býti jasná. Na jedné 

straně vystupuje požadavek „vylepšení“ stávajícího regulačního systému, který by do 

budoucna zamezil obdobným systémovým krizím, respektive by finančním institucím 

přikázal lepší připravenost. Na straně druhé pak můžeme pozorovat snahu o zmenšení 

rozpočtových deficitů jednotlivých států a ipso facto ochranu daňových poplatníků.  

Velmi rychlé a de facto globální rozšíření finanční krize ukázalo na velmi úzkou 

propojenost finančních trhů a jednotnost
6
 systémového rizika. Za těchto předpokladů je pak 

logické, že při hledání nástrojů, jak vzniklou situaci řešit či jí do budoucna předejít, se vládní 

autority rozhodly postupovat kooperativně. V tomto ohledu byly především důležité summity 

skupiny G20
7
 v období 2009 až 2011, kde se řešily především možnosti dalšího zpřísnění 

regulace finančního sektoru. Právě otázka bankovní daně byla klíčová, jelikož její 

nekoordinované zavedení by bylo způsobilé vyvolat konkurenční výhody a přesuny daňových 

domicilů finančních institucí
8
. Ačkoliv se aktuálně ukazuje, že k žádné globální dohodě 

nedojde, podklady k těmto summitům jsou cennými a de facto jedinými zdroji, které se 

zabývají právě problematikou bankovní daně. 

 

                                                 
5
 Označení „daň“ však nelze v tomto smyslu brát doslova, v určitých konstrukcích by bylo vhodnější mluvit o 

poplatku – více viz. subkapitola1.4.2. 
6
 Systémové riziko souvisí s celkovou stabilitou finančního systému a v tomto ohledu vnímám jednotnost jako 

aspekt globalizace a velké mobility kapitálu, kde se nestabilita na jednom klíčovém trhu velmi rychle „přelije“ 

do ostatních. 
7
 Skupina G20 je uskupení největších světových ekonomik, které jsou reprezentovány svými ministry financí a 

guvernéry národních bank [5]. 
8
 Více viz. kapitola 2. 
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1.2 Daň z finančních aktivit 

Daň z finančních aktivit budu dále ve své práci označovat jako FAT (Financial 

Activities Tax). Ještě do léta roku 2011 se tato varianta zdála býti jako nejpravděpodobnější 

alternativou celoevropsky zavedené bankovní daně. Těmto úvahám nahrával i fakt, že mnoho 

států EU se rozhodlo nečekat na koordinované zavedení a tuto formu (velmi často dočasně) 

zavedly na národní úrovni
9
. FAT představuje základní formu bankovní daně, jelikož pod 

tímto označením můžeme obecně chápat daň ze zisku bank.  

V případě daně z finančních aktivit je tedy jasně dán subjekt daně – banka a předmět 

daně – zisk banky. Vzhledem k tomu, že tato forma bankovní daně počítá s existencí daně 

z příjmu právnických osob, můžeme v tomto smyslu hovořit o dvojím zdanění zisku. 

Uvedenou situaci pak nelze chápat jako negativní, jelikož se zvyšují přímé i nepřímé 

administrativní náklady. Pod pojmem přímé administrativní náklady si můžeme představit 

náklady veřejné správy na správu daní a můžeme sem subsumovat např. náklady státní správy 

na organizaci daňového systému, na evidenci daňových poplatníků a samotný výběr daní. 

Nepřímé administrativní náklady pak nese soukromý sektor a pod tento pojem se dá 

subsumovat např. čas a peníze občanů, které vydali na seznámení se s daňovými zákony, 

vyplnění daňových přiznání a peníze vydané za daňové poradce, popř. advokáty [6, s. 45]. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že taková situace je způsobilá vyvolat neefektivnost a tím snížit 

celkový efekt ekonomiky jako takové. Nicméně, jak jsem již naznačil v předešlé kapitole, 

zavedení FAT může i tak býti ospravedlnitelné. Je to dáno především její specifičností a 

akutní potřebou zavést reparační popř. preventivní opatření jako reakci na finanční krizi. 

Daň z finančních aktivit můžeme dále dělit na 3 teoretické koncepce, které se objevily 

ve zprávě Mezinárodního měnového fondu pro jednání skupiny G-20 [7]. Tento dokument 

nabízí jediný zdroj informací ohledně různých konstrukcí FAT a ačkoliv vymezené druhy 

daně z finančních aktivit jsou v této zprávě pouze teoretické a ve své čisté podobě nebyly 

dosud nikde zavedeny, pokusím se je pro lepší uchopení problematiky podrobit popisné 

analýze. Čisté formy uvedených konstrukcí nebyly zavedeny (s největší pravděpodobností) 

právě kvůli obavě z nadměrného zvýšení administrativních nákladů, jelikož určení daňové 

báze je u nich relativně komplikované. Nicméně i tak obsahují cenné informace ohledně 

různých úvah, které se zabývaly tím, jakým směrem se má bankovní daň dále vyvíjet. 

                                                 
9
 Více k aktuálnímu vývoji ve vybraných státech viz. kapitola 2. 
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1.2.1     FAT1  

Pro větší přehlednost ponechám názvy jednotlivých konstrukcí FAT tak, jak je 

můžeme nalézt v již zmiňované zprávě Mezinárodního měnového fondu (dále jen „Zpráva”) a 

budu operovat s jednoduchým pojmem „FAT1”. Toto označení je však čistě pracovní, jelikož 

se lze domnívat, že při potenciálním zavedení kterékoliv formy bude výsledná bankovní daň 

označována jako daň z finančních aktivit. 

FAT1 můžeme označit jako zdanění finančních služeb a určitou formu DPH, která na 

ně bude uplatňována. Podle autorů Zprávy můžeme DPH (pokud pomine vliv mezinárodního 

obchodu) charakterizovat jako daň na prodeje reálných statků a služeb, snížené o nákupy 

nepracovních vstupů. Takto vyjádřenou definici DPH pak můžeme velmi zjednodušeně 

chápat jako daň na součet mezd a zisků, definovaných v cash flow. Hlavní problém pro 

stanovení konstrukce FAT1 je tak přesnější vymezení pojmu „zisk”. Autoři Zprávy se proto 

klaní k tzv. R+F metodě konkretizaci zisku [7, s. 65]. Pojem R+F báze je možno po volném 

překladu chápat jako bázi čistých reálných a čistých finančních toků. Samotné určení této 

báze se provede jako součet čistých reálných toků (od prodeje produktů, služeb a 

dlouhodobého majetku odečteme nákupy materiálu, mzdy a dlouhodobý majetek) a čistých 

finančních toků (od navýšení objemu půjček a úroků odečteme jejich splátky a zaplacené 

úroky) [7, s. 125]. Výsledný výpočet daňové báze pro účely FAT1 pak lze popsat následovně: 

 

Hrubý provozní zisk (podle R+F báze) – hrubý fixní kapitál + mzdové náklady 

 

Takto určená daňová báze je pak charakteristická relativní neutralitou ve vztahu 

k rozhodování ohledně vlastního financování a investování banky. Autoři Zprávy správně 

vystihli jeden z klíčových argumentů pro zavedení bankovní daně, a to absenci DPH u 

finančních služeb
10

, a snaží se konstrukci FAT1 pojmout právě jako doplněk k již 

existujícímu systému DPH u nefinančních služeb. Již zde je nutné podotknout, že pro 

zachování co největší jednoduchosti by případná daňová báze pro FAT pravděpodobně 

kopírovala již zavedený systém, který existuje u daně z příjmů právnických osob a 

nezatěžovala by podnikatele (v tomto případě banky) nutností dalšího výpočtu
11

. 

                                                 
10

 Více viz. subkapitola 3.3.2 
11

 Zde je nutné poznamenat, že empirické zkušenosti tuto domněnku potvrzují – více viz. kapitola 2. 
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1.2.2     FAT2 

FAT2 je označení pro daň z finančních aktivit, která se více blíží spíše formě přímého 

zdanění než-li nepřímému. Tuto vzájemnou podobnost pak podtrhuje fakt, který jsem již 

naznačil v minulé subkapitole a totiž, že pro výpočet daňové báze by se mohlo užít 

podobného postupu jako u daně z příjmu právnických osob
12

. Opět se nicméně jedná pouze o 

teoretickou koncepci, která ilustruje potenciální budoucí vývoj. 

Tato konstrukce operuje s pojmem „přebytečný příjem“. V zásadě tím autoři zprávy 

chtěli vyjádřit zájem o širší zdanění nejvyšších mezd v bankovním sektoru. Jejich 

argumentace se opírá o nepoměr mezd nejvyšších manažerů bankovních institucí ve srovnání 

se zbytkem ekonomiky. Především v letech 1978-2008 bylo patrné tzv. „rozevírání nůžek“ 

v grafu, který ilustroval komparaci vývoje mezd v USA v bankovním sektoru a zbytku 

soukromé sféry. Tento nepoměr se pak dá vysvětlit především vyšší ziskovostí, která začala 

být pro bankovní sektor symbolická. Právě vyšší ziskovost mohla jít často ruku v ruce s vyšší 

rizikovostí a zanedbáním péče řádného hospodáře, proto jsou tyto vyšší mzdy často vnímány 

velmi negativně. Sami autoři však připouštějí, že přesnější vymezení pojmu by bylo velmi 

obtížné a de facto nemožné, jelikož neexistuje žádný mechanismus, který by případný 

„přebytek“ odhalil a postihl daní. Pro ilustrativní účely se tedy autoři Zprávy rozhodli tento 

přebytek ilustrovat jako 12% mezd v bankovním sektoru [7, s. 66]. Výslednou rovnici pro 

daňovou bázi FAT2 pak popisuje vzorec: 

 

Hrubý provozní zisk (podle R+F/ACE báze)  - hrubý fixní kapitál + „přebytečné“ mzdy 

 

V tomto ohledu je nutné dodat, že vysoké mzdy vedoucích pracovníků bankovních 

institucí se staly po finanční krizi terčem kritiky a v mnoha zemích došlo k jejich radikálnímu 

zdanění, např. Francie zavedla po odeznění následků krize mimořádnou 50% daň na odměny 

bankéřů [8]. Je tedy patrné, že otázka vyšších příjmů v bankovním odvětví se stala relativně 

samostatnou problematikou, která není závislá na existenci bankovní daně jako takové, a pro 

účely své práce ji ponechám stranou. 

 

                                                 
12

 Ačkoliv pro výpočet konstrukce zisku by se dala užít R+F báze, preferuje se tzv. ACE báze (Allowance for 

Corporate Equity) s tím, že konečná podoba by se měla co nejvíce přiblížit právě dani z příjmu právnických osob 

[7, s. 66]. 
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1.2.3     FAT3 

Poslední avizovaná konstrukce daně z finančních aktivit, kterou můžeme nalézt ve 

výše zmiňované Zprávě, je ve své podstatě daň za rizikovou činnost. Jak jsem již uvedl výše, 

podstupování nadměrného rizika je pro celý sektor nežádoucí a z pohledu dohlížejících autorit 

je zdanění této „nadměrně“ rizikové činnosti jedním z opatření, kterým lze alespoň částečně 

tento negativní stav omezit. Opět se zde však setkáváme s neurčitostí pojmů, je totiž velmi 

obtížné kvantifikovat tu část příjmů, která vychází z dovedností bankéřů a tu, která pramení 

z nadměrné expozice vůči riziku. Autoři Zprávy zdůrazňují podobnost s FAT2 a uvádějí, že 

uvedená konstrukce FAT3 je z výše uvedených důvodů (opět) pouze teoretickou koncepcí, 

která akcentuje hlavní preventivní cíl, který by měla bankovní daň obsahovat, totiž větší 

stabilita celého odvětví. [7, s.67]. 

Pro účely kvantifikace výsledné daňové báze se použije obdobný vzorec jako u FAT2 

se změněnou položkou zisků a bez odečítání hrubého fixního kapitálu. Výše uvedená 

„nadměrnost” zisků je ve Zprávě nastíněna jako veškerý zisk, který přesahuje 15%  ROE
13

 [7, 

s.68]. Je tedy patrné, že výsledná daňová báze obsahuje pouze velmi hrubou představu 

ohledně primární myšlenky zdanit přílišnou rizikovou činnost, nicméně pro účely vzájemné 

komparace jednotlivých daní je tato konstrukce dostatečná. Výsledný vzorec pro výpočet 

FAT3 je tedy: 

 

               ”Přebytečné mzdy” + zisky přesahující 15% ROE 

 

S pojmem přebytečné mzdy jsme se již setkali u konstrukce FAT2, a jelikož jak 

přebytečnost mezd, tak nadměrnost zisků, vychází z té samé myšlenky, rozhodli se autoři 

Zprávy tyto dvě veličiny spojit do jedné konstrukce. Je však zřejmé, že u této varianty by v 

praxi vystupovalo mnoho problémů, které by se týkaly kvantifikace jednotlivých veličin i 

samotného ospravedlnění tohoto postupu, nelze tedy mít automaticky za jasný fakt, že vysoké 

mzdy a zisky jsou jasnou známkou neobezřetného podnikání.   

 

 

                                                 
13

 Return On Equity – jeden z ukazatelů finanční analýzy, konkrétně rentability vlastního kapitálu (výsledek 

hospodaření/vlastní kapitál). 
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1.2.4    Analýza daňových bází FAT 

Uvedené teoretické koncepce FAT jsou velmi důležité především pro svou vzájemnou 

komparaci a také pro výslednou kvantifikaci předpokládané příjmové stránky. Ve Zprávě tedy 

můžeme nalézt tabulku, která porovnává velikosti daňových bází v jednotlivých zemích podle 

výše popsaných konstrukcí FAT. 

 

Tabulka 1 

 

Zdroj: [7, s. 69] 

 

V Tabulce 1 můžeme nalézt výslednou daňovou bázi pro jednotlivé typy FAT 

v procentuálním vyjádření HDP, uvedená data tak lépe poslouží pro účely mezinárodní 

komparace. Jak je z výše uvedené tabulky patrné, konstrukce FAT1, která je neutrální ve 

vztahu k investičnímu a finančnímu rozhodování, představuje nejvyšší poměr k HDP. Velmi 

zajímavý pohled je na Lucembursko, kde má finanční sektor vedoucí úlohu v celé ekonomice. 

Je předmětné domnívat se, že by zde, v případě zavedení celoevropské daně z finančních 

aktivit, byla umožněna určitá výjimka v systematice výpočtu. 

Uvedené hodnoty nám nastiňují pouze velikost případného základu daně, pro lepší 

komparaci je však vhodné nastínit příjmový potenciál v jednotlivých zemích. Všeobecně 

přijímanou sazbou FAT pro teoretické účely představuje 5%. V tomto směru je nicméně nutné 

uvědomit si, že případná sazba 5% by se vztahovala zejména na FAT1. V případě FAT2 a 

FAT3 nemá smysl obdobnou sazbu uvažovat z důvodu praktických omezení výpočtu. Lze se i 
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tak domnívat, že v případě jejich zavedení by výsledná sazba byla vyšší než 5%. Tuto 

domněnku podkládám výslednými hodnotami daňových bází, které jsou podstatně nižší než u 

FAT1, a akcentem na reparační funkci, kterou (jak jsem již uvedl výše) nelze opominout. Pro 

hrubé nastínění příjmové síly FAT tedy použiji data pro FAT1, avizovanou sazbu 5% a 

vybrané evropské země, pro následnou analýzu myšlenky koordinovaného celoevropského 

zavedení. 

 

Tabulka 2 

Země Zisk ve 

finančním 

sektoru v % 

HDP 

Hrubý fixní 

kapitál v % 

HDP 

Mzdy ve 

finančním 

sektoru v % 

HDP 

Základ daně v 

% HDP 

Potenciální 

výnos z FAT v 

% HDP při 

sazbě 5 % 

Belgie 2,2 0,8 2,8 4,2 0,21 

Francie 1,4 0,8 2,7 3,3 0,17 

Něměcko 1,5 0,3 2,3 3,6 0,18 

Lucembursko 14,9 0,7 9,0 23,2 1,16 

Itálie 1,7 0,4 2,3 3,6 0,18 

Španělsko 2,1 0,7 2,1 3,5 0,18 

Finsko 1,1 0,3 1,2 1,9 0,01 

 

Zdroj: [7] a vlastní výpočet autora14 

 

Všechna uvedená data jsou z roku 2006, autoři tento fakt odůvodňují tím, že data z let 

2008 až 2010 by mohla být zavádějící, jelikož se celé odvětví stále potýkalo s následky krize. 

Zároveň lze předpokládat, že po odeznění finanční krize bude finanční sektor inklinovat ke 

své předkrizové úrovni. Ačkoliv je možné proti uvedenému postupu mít mnoho námitek
15

, 

uvedená data můžeme použít jako podklad pro hrubé nastínění příjmové stránky FAT. Pokud 

tedy jsou k dispozici data v podobě potenciálního výnosu FAT v procentech HDP, bylo by 

vhodné provést i hrubou komparativní analýzu z pohledu absolutních čísel. Pro tento účel 

tedy použiji data HDP u jednotlivých zemí za rok 2006 a pokusím se tak nastínit reálný 

příjmový potenciál daně z finančních aktivit. 

                                                 
14

 Potenciální výnos v % je zaokrouhlen na dvě desetinná čísla. 
15

 V tomto směru vyvstávají otázky, zda bude finanční sektor schopen vrátit se na původní ziskovou úroveň či 

vyplácet obdobné mzdy. Nesmíme také pominout fakt, že mnoho ekonomik se v průběhu krize dostalo do recese, 

takže jejich HDP intertemporálně klesalo. 
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Graf 1 

 

Zdroj: [9] a vlastní výpočet autora 

Z výsledného Grafu 1 lze vysledovat potenciální příjem daně z finančních aktivit 

vyjádřený v miliónech EUR. Zde je nutné si uvědomit, že reálný příjem by byl 

pravděpodobně menší, jelikož zde probíhá kalkulace s údaji za celý finanční sektor, naproti 

tomu v reálném světě se setkáváme s požadavkem de minimis. Tento požadavek znamená, že 

bankovní dani by se měly podrobit pouze ty banky, kterým byla poskytnuta pomoc ze strany 

státu. Jelikož byla finanční krize systémová a globální a existuje zde premisa, že pomoc byla 

poskytnuta pouze za podmínek „Too big to fail“, představuje klauzule de minimis požadavek 

určitého objemu bilanční sumy, kterého pokud banka dosáhne, teprve poté se toto regulatorní 

opatření uplatní.  

Z Grafu 1 je možné dále vysledovat silný nepoměr výsledných potenciálních výnosů 

mezi jednotlivými státy EU. Tento nepoměr je dán rozdílnou sazbou FAT, ale především 

rozdílnou výší HDP. Nejvíce je tento jev patrný u již uvedeného Lucemburska, ale také u 

Finska, které má až 20 násobně nižší daňovou bázi než Belgie, oproti tomu HDP je pouze cca 

2 krát nižší.  Na základě těchto zjištění se lze domnívat, že potenciální koordinované přijetí 

v rámci EU by nebylo bez výjimek, ať již v systematice výpočtu daňové báze, tak v sazbě 

daně jako takové. 

Na závěr této subkapitoly je nutné znovu zopakovat, že uvedené konstrukce slouží 

pouze teoretickým účelům a pro účely své práce budu dále v textu uvažovat FAT v její 

nejobecnější podobě, tedy jako daň z čistého zisku právnických osob. 
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1.3 Daň z finančních transakcí 

Druhá základní alternativa bankovní daně
16

 se nazývá daň z finančních transakcí, 

neboli FTT (Financial Transaction Tax). Na rozdíl od konstrukce FAT se zde dá polemizovat 

ohledně subsumpce této daně pod regulatorní opatření nazývané bankovní daň. V tomto 

případě totiž daň neponesou pouze banky, ale celý finanční sektor. Nicméně právě počáteční 

úvahy související s reparační a preventivní funkcí (respektive souvislost s finanční krizí tak, 

jak jsem ji uvedl v kapitole 1.1) a úvaha FAT jako alternativy k FTT zapříčinily, že se i pro 

tuto konstrukci vžilo označení bankovní daň.   

Při úvahách ohledně teoretické koncepce FTT je nutné se nejprve zamyslet nad 

otázkou, co označuje relativně neurčitý pojem „finanční transakce“. Prvotní pokrizové úvahy 

ohledně této konstrukce počítaly s tím, že tato daň by měla postihnout veškeré platební 

transakce podle jejich hodnoty [10]. V této formě pak také byla daň z finančních transakcí 

projednávána v červnu roku 2010 na summitu G-20 v Torontu. V zásadě se zde operovalo 

s pracovní verzí, která představovala myšlenku globálního zavedení FTT se sazbou 0,05%, 

což při objemu světových transakcí ve výši 3 000*10
15

 eur [11] představovalo obrovský 

příjmový potenciál
17

. Celosvětové zavedení se v tomto smyslu jevilo také jako podmínka sine 

qua non, jelikož pouhé lokální zavedení by, spolu s vysokou mobilitou kapitálu, bylo 

způsobilé vyvolat velké distorze na trhu (více viz. kapitola 3). Závěry z výše uvedeného 

summitu však ukázaly na neschopnost jednomyslné shody ohledně zavedení FTT na globální 

úrovni, jelikož v zásadě říkají: „Kdo chce, ať si ji zavede, kdo nechce, ať ji nezavádí“ [12]. 

Vývoj dalšího osudu FTT více přiblížím ve druhé kapitole, nicméně na tomto místě je 

nutné uvést, že v současné době převažují názory, že výsledná bankovní daň, která by se měla 

koordinovaně zavést na úrovni EU, je daň z finančních transakcí, která postihuje pouze 

výměnu finančních nástrojů mezi bankami nebo jinými finančními institucemi. Mezi takové 

finanční nástroje pak patří dluhopisy, akcie, deriváty a cenné papíry [19]. V tomto smyslu je 

nutné poznamenat, že se pro obě zmíněné konstrukce (FTT, která postihuje všechny transakce 

                                                 
16

 V tomto smyslu je nezbytné podotknout, že pokud bychom šli do důsledku, můžeme rozpoznat i třetí formu 

bankovní daně, a tou je daň z bilančních položek. Tato konstrukce je však velmi podobná jako FAT, až na to, že 

daňovou bázi tvoří bilanční položky, nejčastěji cizí kapitál nebo rizikově vážená aktiva, jak je tomu u kapitálové 

přiměřenosti. Vzhledem ke své podobnosti s FAT se tedy tomuto typu v této kapitole nebudu dále věnovat a 

jednotlivé typy konstrukcí daně z bilančních položek přiblížím ve druhé kapitole při analýze situací 

v jednotlivých státech EU, jelikož právě tato forma je v aktuální době nejčastěji používaná (to souvisí 

se zamýšlenou dočasností těchto opatření do nalezení celoevropské shody). 
17

 Nicméně by bylo velmi naivní domnívat se, že výsledná inkasovaná částka by při globálním zavedení 

představovala prosté vynásobení daňové sazby a objemu světových transakcí, uvedený postup ale minimálně 

nastiňuje velký potenciál na straně příjmů 
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a FTT, která postihuje pouze některé obchody) používá jednotné označení „daň z finančních 

transakcí“, což je dle mého názoru zavádějící.   

Ačkoliv obě rozpoznané konstrukce postihují finanční transakce, první varianta je 

jasně cílená především na reparační funkci a snaží se alespoň částečně řešit absenci daně 

z přidané hodnoty u finančních služeb, zatímco druhá alternativa se snaží především 

postihnout a omezit spekulativní obchody, které jsou označovány jako jedna z možných příčin 

krize
18

. Právě rozdílnost primárních funkcí a odlišné dopady, které s sebou zavedení takových 

daní přináší, je důvodem, proč pro účely své práce tyto dvě konstrukce FTT rozdělím na dva 

relativně samostatné subsystémy. Pro první alternativu budu používat název UFTT (Universal 

Financial Transaction Tax), jelikož dle mého názoru nejlépe reflektuje vytyčenou ideu zdanit 

všechny finanční transakce od výběru z bankomatu po placení poštovními poukázkami [13]
19

. 

Druhou alternativu označím jako SFTT (Specific Financial Transaction Tax) z toho důvodu, 

že postihuje předem vymezený okruh obchodů. Právě SFTT je velmi podobná tzv. Tobinově 

dani, jak je dnes FTT občas nesprávně nazývána. Původní Tobinovu daň lze sice také označit 

jako tokovou regulaci [14], nicméně je nutné uvědomit si, že sledovala jiný účel a postihovala 

jiný okruh obchodů. 

James Tobin byl americký ekonom a laureát Nobelovy ceny. Do popředí jeho 

vědeckého zájmu se dostala především teoretická analýza peněz, které považoval za aktivum 

sui generis. Jeho přínos můžeme pozorovat především při konstruování IS-LM modelu, 

nicméně v dnešní době je jeho jméno skloňováno především právě v souvislosti s bankovní 

daní [15]. Po pádu brettenwoodského měnového standardu v 70. letech byla velká obava 

ohledně možnosti velké volatility měnových kurzů, právě z důvodu spekulativních obchodů. 

James Tobin tedy přišel v roce 1972 s myšlenkou výběru daní ze všech přeshraničních 

transakcí, které se týkaly obchodování s měnami. V tomto smyslu se jednalo o jakýsi trest a 

snahu omezit krátkodobé spekulace na měnových trzích a docílit tak větší stability. 

Zajímavostí je, že výnosy z této daně měly být použity jako finanční pomoc státům třetího 

světa [16]. Jak je tedy vidět, původní Tobinova daň měla postihovat pouze devizové obchody 

a byla reakcí na obavy ohledně potenciální nestability měnových kurzů. Taková daň navíc 

zůstala pouze teoretickou koncepcí, jelikož nebyla nikdy zavedena a jak již dnes víme, obavy 

ohledně nestability měnových trhů se ukázaly jako liché, paradoxně také právě díky 

                                                 
18

 Je zřejmé, že také tato alternativa v sobě zahrnuje reparační funkci, uvedené rozdělení uvádím s ohledem na 

primární účel obou konstrukcí. 
19

 Rozeznání této formy a následná analýza jejích potenciálních dopadů je velmi důležitá, jelikož v současné 

době o zavedení obdobné daně uvažuje Maďarsko. 
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spekulativním obchodům. Jak je tedy z výše uvedeného patrné, ekvivalentní označení daně z 

finančních transakcí jako Tobinova daň je nepřesné.  

Na tomto místě je také nutné poznamenat, že s tímto regulatorním opatřením již máme 

určité empirické zkušenosti. V roce 1984 byla na stockholmské burze zavedena půlprocentní 

daň z veškerých prováděných obchodů (jednalo se tedy o jakousi užší variantu SFTT). 

Očekávané výnosy se pohybovaly kolem 1,5 miliardy švédských korun ročně. Nastala však 

situace, na kterou se aktuálně odvolávají odpůrci bankovní daně, a kterou více rozeberu ve 

třetí kapitole při analýze kladů a záporů bankovní daně, došlo totiž k radikálnímu poklesu 

objemu obchodů a celkové výnosy byly kolem 50 milionů švédských korun. Zavedení takové 

daně totiž způsobilo radikální odliv investorů a Švédsko bylo nuceno tuto daň zrušit. Pokud 

bychom šli do důsledku, můžeme obdobné opatření pozorovat například v USA, kde za 

převod aktiv na finančním trhu subjekty platí drobné poplatky, které slouží k pokrytí nákladů 

na tamní finanční dozor [17].  Přes výše uvedené je však vhodné vnímat FTT jako nové 

regulatorní opatření, které je nutné podrobit pečlivé analýze pro identifikaci všech 

potenciálních dopadů. 

Na závěr této subkapitoly je vhodné provést rekapitulaci jednotlivých konstrukcí FTT. 

V případě UFTT jsou předmětem daně všechny finanční transakce (výběry z bankomatů a 

depozit, bankovní převody, platby kartami nebo např. poštovní finanční služby) prováděné v 

dané ekonomice domácnostmi a firmami [13]. Jako subjekt daně zde vystupují finanční 

instituce, které uvedené transakce provádějí. Zatím není příliš jasné, jak by takto nastavená 

konstrukce v praxi fungovala, lze se domnívat, že např. při bankovním převodu by byla 

povinna zaplatit daň banka odesilatele. Na druhé straně jsou v případě SFTT předmětem daně 

obchody s akciemi, deriváty, dluhopisy a dalšími cennými papíry
20

. Jelikož v současné době 

převládají na kapitálových trzích institucionální investoři, které představují zejména banky 

samotné, popř. konglomeráty vedené bankou [18], můžeme v tomto smyslu skutečně hovořit 

o bankovní dani. Tento fakt také podtrhuje snaha vyloučit působnost daně na transakce s 

účastí domácností nebo malé a střední podniky
21

. Funkcí této specifické FTT je, vedle 

„spravedlivého podílu finančního sektoru na nákladech krize“ [19], omezit spekulativní 

obchody, a tím dosáhnout vyšší stabilitu na finančních trzích. Obě uvedené konstrukce jsou 

charakteristické velmi nízkou sazbou daně, která se pohybuje v desetinách procent, a 

(z důvodů velké mobility kapitálu) také předností globálnějšího zavedení nad lokálním. 

                                                 
20

 Bližší upřesnění předmětu daně vymezím ve druhé kapitole při analýze právních aspektů navrhované FTT na 

celoevropské úrovni. 
21

 V návrzích, které se zabývají bankovní daní, často nalezneme požadavek, aby hlavní dopad tohoto 

regulatorního opatření nesly pouze finanční instituce, to však neplatí vez výjimky – více viz. 2. kapitola. 
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1.4 Příjmová stránka 

Při počátečních úvahách se střetly diskuse dvou hlavních názorových proudů ohledně 

příjmové stránky bankovní daně. První názor vycházel z přesvědčení, že problémům je lepší 

předcházet, než je následně řešit. Příjmová stránka v tomto směru tedy byla zaměřena 

především na preventivní funkci bankovní daně a počítala se zavedením speciálních 

záchranných fondů. Druhý názor více akcentoval akutní potřebu reagovat na deficity státních 

rozpočtů, které vznikly kvůli nutnosti poskytnout finanční pomoc bankám ze strany státu. 

Tata alternativa tedy kalkulovala s tím, že příjmy z bankovní daně budou plynout přímo do 

státního rozpočtu. 

1.4.1      Příjem státního rozpočtu 

Tato koncepce není sama o sobě příliš složitá, příjmy z bankovní daně budou 

jednoduše plynout do státního rozpočtu, aniž by bylo předem známo na jaký účel. Právě 

skutečnost, že v tomto případě nemá bankovní daň financovat konkrétní vládní projekt,  

znamená, že bankovní daň v této formě splňuje jednu ze základních definic daně, a to 

neúčelovost. 

Je nutné si uvědomit především smysl této varianty. Většina ekonomik vyspělých států 

operuje při konstrukci svých rozpočtů s výrazným deficitem. Tento postup se však v současné 

době ukazuje jako dlouhodobě neudržitelný. Především na evropském poli je situace velmi 

závažná hlavně v zemích „PIGS“
22

. Otázka, zda současná dluhová krize je způsobená 

především dopady finanční krize, je jistě na místě, její vyřešení však není účelem mé práce. Je 

nicméně nezpochybnitelné, že finanční krize tento problém eskalovala. Pro ilustraci  - Irsko, 

které bylo jednou z nejpostiženějších zemí, vydalo v roce 2010 na záchranu bank až 50 

miliard eur, čímž se deficit státního rozpočtu dostal na 32% HDP [20].  

Takto nastavená koncepce tedy představuje určitý požadavek na finanční participaci 

bank při řešení následků finanční krize a ve svém důsledku ochranu daňových poplatníků. 

Právě akutnost potřeby nových příjmů však zapříčinila, že bankovní daň v této formě byla 

zavedena ve své nejjednodušší
23

 podobě a pouze dočasně. V tomto smyslu se tedy spíše než o 

další ucelený prvek v systému regulatorního opatření jedná o jakýsi finanční trest pro banky. 

Takový postup pak s sebou přináší řadu potenciálních negativních dopadů, které podrobím 

analýze ve třetí kapitole. 

                                                 
22

 Pod tímto nelichotivým označením nalezneme Portugalsko, Řecko, Španělsko a Itálii. 
23

 Často jako daň z čistého zisku banky nebo daň z bilančních položek. 
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1.4.2      Konstrukce záchranných fondů 

Vytváření tzv. záchranných fondů, kam měly plynout příjmy vybrané z bankovní daně, 

souvisí s preventivní funkcí a přístupem ex ante, jelikož hlavním účelem těchto fondů bylo 

alespoň částečně do budoucna vyřešit problematiku Too big to fail a omezit případnou 

finanční pomoc ze strany státu. Pokud by totiž opět došlo k naplnění systémového rizika a 

zamrznutí mezibankovního trhu, banka by nutnou likviditu měla získat právě z takto 

vytvořeného fondu. Zastánci této koncepce zdůrazňují především snížení morálního hazardu, 

jelikož banka již nebude moci spoléhat na finanční pomoc ze strany státu. 

Zde je ovšem nutné podotknout, že právě otázka snížení morálního hazardu je do 

velké míry sporná. Spoléhání se na pomoc ze strany státu bude nahrazeno spoléháním se na 

takto vytvořený fond. Pokud by byl navíc průběžně financovaný právě bankovní daní, lze se 

domnívat, že motivace podstupovat nepřiměřené riziko (resp. hrozba úpadku)  by nebyla nijak 

omezena [21] a takto konstruované záchranné fondy by se paradoxně mohly stát příčinou a 

zároveň řešením negativních dopadů, které s sebou morální hazard přináší. Na tomto místě je 

však nutné poznamenat, že konkrétní forma kvantifikace morálního hazardu zůstane spíše 

subjektivní záležitostí, jelikož vždy bude rozhodovat především inklinace jednotlivých 

manažerů k riziku, popř. jejich ochota k dodržování etických kodexů.  

Je také nutné vzít v potaz simultánní fungování záchranného fondu s fondem pojištění 

depozit, který funguje v mnoha vyspělých státech včetně České republiky. Fond pojištění 

depozit slouží ke garanci výplaty vkladů do určité hodnoty (obvykle velmi vysoké, která 

pokrývá drtivou většinu vkladů v přepočtu na jednotlivce). V případě zavedení dalšího fondu, 

jehož hlavní funkce by byla ochrana banky před úpadkem, se zdá koexistence těchto dvou 

fondů jako zbytečná a uvedená situace by poukazovala na přeregulovanost celého odvětví. 

Pro zajímavost uvádím, že jednou ze zamýšlených alternativ bylo (pro minimalizaci 

administrativních nákladů) sloučení těchto dvou fondů. 

Lze konstatovat, že záchranný fond by byl s největší pravděpodobností schopen 

(alespoň dočasně) substituovat nutnost čerpání finančních prostředků od daňových poplatníků 

do finančního sektoru, nicméně z dlouhodobějšího hlediska se může jednat o skrytou hrozbu. 

K problematice morálního hazardu a záchranných fondů se proto v této práci ještě vrátím 

v rámci analýzy potenciálních dopadů. 
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2. PRÁVNÍ RÁMEC A AKTUÁLNÍ SITUACE 

V této kapitole se zaměřím na právní aspekty bankovní daně a aktuální vývoj tohoto 

regulatorního opatření ve vybraných zemích. S ohledem na právní řád České republiky a jeho 

propojenost s komunitárním právem podrobím detailnější právní analýze především vývoj na 

poli EU.  Zaměřím se tedy na složitý legislativní proces a aktuální problémy, které se v této 

oblasti vyskytují. Pro účely komplexní analýzy pak zvážím soulad případného 

koordinovaného zavedení se základními principy komunitárního práva a pokusím se nastínit  

aktuálně diskutovaný návrh směrnice, který upravuje zavedení FTT.  

Jelikož mi rozsah této práce nedovolí provést komplexní analýzu bankovní daně ve 

všech státech, které se toto regulatorní opatření rozhodly zavést, je nutné, pro zmapování 

aktuální situace, zaměřit se na vývoj v největších ekonomikách EU. Pro tento účel jsem zvolil 

Německo a Francii. Také přiblížím aktuální vývoj v Maďarsku, jelikož tamní vývoj bankovní 

daně se dá označit za nejkontroverznější. Na závěr této kapitoly nastíním, pro účely 

komparace, osud bankovní daně v USA. 

2.1 Bankovní daň v EU 

První oficiální zmínku ohledně zavedení bankovní daně na evropské úrovni lze nalézt 

ve sdělení Evropské komise (dále jen „EK“) z května roku 2010. V tomto sdělení figuruje 

požadavek na vytvoření speciálního fondu (tak jak je uveden v subkapitole 1.4.2), který by 

byl financován právě jednou z forem FAT
24

 [22]. Pomineme-li akcent na preventivní a 

reparační funkci bankovní daně, byla hlavním účelem, proč toto regulatorní opatření zavést na 

celoevropské úrovni, snaha o harmonizaci na vnitřním trhu. Již od počátku bylo totiž patrné, 

že případné nekoordinované zavedení by bylo způsobilé vyvolat distorze na unijním trhu. Ve 

výše uvedeném sdělení lze také nalézt kladný postoj EK k dani z finančních transakcí, 

nicméně její zavedení bylo podmiňováno nalezením shody na úrovni G20. 

Rigidita v legislativním procesu (kterou více rozeberu v následující kapitole) a 

nejasnosti ohledně potenciálních negativních dopadů způsobily, že předložení legislativního 

návrhu ohledně zavedení bankovní daně bylo na evropské úrovni stále odsouváno. Tento 

vývoj vyústil v to, že jednotlivé členské země se rozhodly nečekat na koordinované zavedení 

a zavedly vlastní úpravy bankovní daně, a to nejčastěji ve formě daně z bilančních položek 

(dále jen „DBP”). Taková situace však s sebou přináší (vedle nebezpečí distorzí na trhu) 

                                                 
24

 Samotná konstrukce FAT, resp. bankovní daň, je pak v uvedeném sdělení nastíněna pouze ve velice hrubých 

rysech, nicméně se toto sdělení dá označit za počátek úvah ohledně zavedení bankovní daně. 
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velkou míru nejasností ohledně reálného dopadu takto zavedené daně. Většina největších 

bankovních institucí působících v jednotlivých státech je totiž součástí nadnárodních 

finančních skupin. Pokud tedy ve státě, který se rozhodl bankovní daň zavést, má sídlo 

mateřská společnost, existuje zde reálné nebezpečí přesunu této daně na její dceru. Tento 

problém pak může vyústit ve dvojí zdanění nebo v reálný dopad daně do té země, která s 

bankovní daní nesouhlasí. Ačkoliv v současných legislativních úpravách dominuje 

interpretace, že daň se bude vztahovat výlučně jen na ty instituce, které mají v dané zemi 

sídlo, existuje mnoho nepřímých cest
25

, jak reálný dopad přesunout právě na dceřiné 

společnosti. Za této situace je pak především na národních dohledových institucích, aby 

obdobnému postupu zamezily (např. guvernér ČNB prohlásil, že podobné tendence budou 

předmětem jejich monitoringu) [24].  

Lze se domnívat, že právě individualizované zavedení bankovní daně v jednotlivých 

státech způsobilo, že se na celoevropské úrovni začíná od této myšlenky upouštět. Ačkoliv je 

působnost této daně ve většině případů časově omezená
26

, není vyloučeno, že při následném 

koordinovaném přijetí by mohla nastat řada komplikací
27

. Spolu s tím také nelze opominout 

poměrně lákavou možnost koexistence FTT a ostatních forem bankovní daně (př. FAT na 

národní úrovní, FTT na unijní). V současné době se tedy EU, opustivší svůj původní 

požadavek na globální zavedení, intenzivně připravuje na přijetí FTT. K dispozici již je i 

legislativní návrh směrnice, kterou podrobím analýze v následujících kapitolách. 

2.2 Legislativní proces 

Jak jsem již zmínil v předešlé subkapitole, právní norma, jež upravuje bankovní daň 

na poli EU, je připravována ve formě směrnice. Na tomto místě je tedy nejprve vhodné ve 

zkratce uvést, jakým způsobem funguje unijní legislativní postup v případě přijímání 

sekundárních právních aktů. Existují dva druhy legislativního postupu – řádný a zvláštní. V 

případě řádného předkládá návrh právního aktu zásadně Evropská komise (výjimečně ESD, 

EP, ECB nebo skupina států), navrhovatel následně předkládá návrh Radě
28

, EP a národním 

parlamentům. Následuje první a druhé čtení, dohodovací postup a třetí čtení, v rámci kterého 

EP prostou a Rada kvalifikovanou většinou návrh schválí nebo odmítne [25, s. 96]. Zvláštních 

                                                 
25

 Např. „odsátí“ zisku dcery přes podřízený závazek [23, s. 89]. 
26

 Jednak kvůli nejasnosti ohledně reálných dopadů a jednak kvůli očekávání celoevropského zavedení. 
27

 Zejména pak problematika dvojího zdanění na národní a nadnárodní úrovni (jelikož zmíněná dočasnost se 

nemusí nutně shodovat s termínem celoevropského zavedení), ale také administrativní náročnost nutnosti 

zavedení jiné konstrukce bankovní daně než té, která v dané zemi doposud existovala.  
28

 „Rada je kolektivní nepermanentní orgán složený ze zástupců vlád členských států.“ [25, s. 39] 
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legislativních procesů je několik, pro účely bankovní daně je pak klíčový čl. 113 SFEU, který 

říká: 

“Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a 

Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně  přijme ustanovení k harmonizaci právních 

předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v 

jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění 

narušení hospodářské soutěže.” 

Jak jsem již uvedl výše, FTT lze subsumovat do systému nepřímých daní a jeho 

nekoordinované přijetí by bylo způsobilé vyvolat distorze na trhu, resp. narušit hospodářskou 

soutěž. Klíčovým slovem, které vnáší do snah o predikci vývoje velkou nejistotu, je 

„jednomyslnost“. Zatímco proti zavedení FAT vystoupila především Česká republika a Itálie 

a při případném koordinovaném zavedení si dohodla výjimku [26], v případě FTT se 

setkáváme s více negativními ohlasy, což podtrhuje následující graf: 

Graf 2 

 

Zdroj: [27, s. 36] 
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Uvedený graf je převzatý ze studie, která se zabývá dopady FTT v EU. Jednotlivé 

body představují členské státy EU, které se k bankovní dani v této formě již vyjádřily (tzn. 

chybí „nerozhodnutí“). Autor této studie se rozhodl ilustrovat postoje jednotlivých vlád a 

rozdělit členské země podle jejich vlivu. Pro úplnost je nutné dodat, že otázka „velkého“ či 

„malého“ vlivu je v případě nutnosti jednomyslné shody irelevantní
29

. Rozdílná vzdálenost od 

vertikální osy pak musí být také chápána jako spíše subjektivní záležitostí, která vychází 

z objektivních skutečností, pravděpodobně nejčastěji např. z „ostrostí“ výroků jednotlivých 

politiků na adresu bankovní daně. I přes zmíněné nedostatky lze tento graf použít jako 

názornou ilustraci postojů jednotlivých států a jako predikci obtížnosti dalších vyjednávání. 

Příčiny nesouhlasu s FTT lze rozdělit do dvou skupin. První se může týkat špatných 

zkušeností s obdobným opatřením (viz. např. Švédsko) a druhá může představovat  

principiální nesouhlas ohledně předpokládaných dopadů (resp. obavy z převážení negativních 

nad pozitivními). Pokud tedy FTT bude v této podobě přijata koordinovaně, lze očekávat 

obdobné obcházení SFEU jako v případě FAT, tedy jednomyslnost bude dosažena výměnou 

za udělení výjimky z působnosti daného opatření
30

. 

2.3 Směrnice o dani z finančních transakcí 

Evropská komise představila v září roku 2011 návrh směrnice COM/2011/594 (celým 

názvem Směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí, dále jen „návrh“) 

[28]. Tento krok na jednu stranu zcela jistě představuje určitý pokrok ve vyjednávání na 

celoevropské úrovni, nicméně stále zůstávají pochybnosti ohledně reálného zavedení (z 

důvodů uvedených v předešlé subkapitole). Lze však konstatovat, že tento návrh představuje 

vhodnou materii k právní analýze, jelikož upřesňuje mnoho nejasností, se kterými jsme se 

v této oblasti mohli setkat.   

Pro úplnost je nutné dodat, že přijatá směrnice sama o sobě je pro členský stát závazná 

pouze co do výsledku, kterého má býti dosaženo. Členský stát má možnost zvážit, jakou 

formu a prostředek transpozičního předpisu zvolí. V této oblasti se také setkáváme 

s minimálními požadavky na transpozici a nezřídka se stává, že jediná možná alternativa je 

doslovné přebrání znění směrnice do národního práva [25, s. 92]. Daň z finančních transakcí 

je pak velmi specifický nástroj a nelze předpokládat, že při koordinovaném zavedení by byla 

národní úprava v jednotlivých zemích odlišná od nynějšího návrhu. 

                                                 
29

 Lze se domnívat, že uvedené rozdělení nám může toliko napovědět, zda se podaří najít kompromis. Pokud by 

proti byla pouze jedna země s „malým vlivem“, lze se domnívat, že nutný koncensus by se podařilo najít. 
30

 Predikci vývoje více rozeberu ve čtvrté kapitole této práce. 
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Účel návrhu 

Hlavní důvody, proč EK navrhuje zavést FTT na celoevropské úrovni jsou v zásadě tři 

a v této práci jsem je již v různých souvislostech uvedl. Pro větši přehlednost je vhodné na 

tomto místě provést jejich sumarizaci [19] : 

1. Finanční sektor by se měl podílet na řešení následků a spravedlivým 

dílem přispět na náklady krize. V této souvislosti je zvlášť akcentováno poskytnutí 

podpory ze strany jednotlivých vlád.  

2. Zavedení této formy daně odradí finanční instituce od rizikové 

obchodní činnosti (nadměrné spekulace) a částečně vyřeší problematiku 

nedostatečného zdanění finančních služeb (resp. absenci DPH)
31

. 

3. Koordinované zavedení zamezí případným distorzím na společném trhu 

a pomůže vytvořit pevný vnitřní trh pro finanční služby. 

Jako sekundární účel pak v tomto smyslu může být spatřováno posílení pozice 

při vyjednávání obdobného regulatorního opatření na poli G20, čili původní podmínka 

sine qua non se transformovala na budoucí cíl a lze předpokládat, že EU bude dále 

prosazovat i globální zavedení. 

Definice jednotlivých pojmů 

Jelikož nebylo zřejmé, kdo přesně tuto formu bankovní daně ponese, a co se skrývá 

pod označením finanční transakce, resp. jaké transakce budou touto daní zatíženy, bylo nutné 

tyto dva pojmy v návrhu přesně vymezit. Finanční transakcí se tedy rozumí výměna 

finančních nástrojů mezi bankami nebo jinými finančními institucemi a finančními nástroji  se 

zde myslí především cenné papíry, dluhopisy, akcie a deriváty
32

 [19].   

Vymezení pojmu „finanční instituce“ pak můžeme nalézt v čl. 7 odst. 7 písm. a) až j)  

návrhu. V tomto článku pak lze zaznamenat velmi široké pojetí tohoto pojmu, jelikož sem 

spadá např. investiční podnik, burzovní makléři, regulovaný trh, úvěrová instituce, pojišťovna 

či zajišťovna, subjekt kolektivního investování, penzijní fondy a hedgeový fond [29]. Co 

možná nejširší vymezení finančních institucí je logický krok, pokud by se totiž daň 

                                                 
31

 DPH se u finančních služeb neuvažuje, jelikož by se velmi obtížně stanovoval základ daně. 
32

 Bližší vymezení viz. předmět daně. 
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vztahovala pouze na banky, bylo by s největší pravděpodobností možné sledovat snahy o 

regulatorní arbitráž
33

. 

Osoba povinná k dani 

Ve čl.9 odst.1 písm. a) až c) lze nalézt kdy ve vztahu k finanční transakci je finanční 

instituce povinna uhradit daň. Jedná se o ty případy, kdy je účastníkem transakce a jedná buď 

na svůj či cizí účet, nebo jedná jménem účastníka transakce, nebo byla transakce provedena 

na její účet. Finanční instituce je následně povinna od okamžiku vzniku transakce do tří 

pracovních dnů odvést daň (pokud je transakce prováděna elektronicky, vzniká povinnost 

okamžikem provedení). Návrh také počítá s tzv. principem ručení, kdy v případě neuhrazení 

daně osobou povinnou budou všechny strany transakce (včetně osob jiných než finanční 

instituce) společně a nerozdílně povinny uhradit daň [29][31]. 

Předmět daně je možné nalézt v článku 2 odst. 1 písm. a) až c), pro lepší ilustraci 

uvedu jejich doslovnou citaci [29], jedná se o: 

(a) nákup a prodej finančního nástroje před započtením a vypořádáním, 

včetně dohod o zpětném odkupu a zpětném odprodeji a smluv o půjčce a výpůjčce 

cenných papírů; 

(b) převod práva nakládat s finančním nástrojem jako vlastník mezi 

subjekty skupiny a každá rovnocenná operace obnášející přenos rizika spojeného s 

finančním nástrojem v případech, na něž se nevztahuje bod a); 

(c) uzavření nebo změna derivátových nástrojů; 

Z uvedeného jasně vyplývá snaha EK postihnout téměř jakékoliv nakládání 

s finančními nástroji a omezit potenciální snahy o vyhnutí se této dani. Pro komplexnější 

analýzu je nutné bližší vymezení pojmu „finanční nástroj“ a „derivátový nástroj“, oba dva 

tyto pojmy blíže specifikuje příloha I oddílu C směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/39/ES. Jedná se tedy zejména o převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu, 

podílové jednotky subjektů kolektivního investování, finanční rozdílové smlouvy a dále 

základní typy finančních derivátů ve všech svých formách (opce, futures, swapy a forwardy 

na různá podkladová aktiva) [30]. Předmětem daně také budou veškeré strukturované 

produkty výše uvedených finančních nástrojů. 

                                                 
33

 Empirické zkušenosti s touto snahou byly patrné např. po zavedení Basel II, kdy se vytvořil konglomerát a do 

jeho čela se postavila pojišťovna, která nepodléhala tak tvrdé regulaci jako např. banka. 
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Základ daně 

V případě finančních transakcí, které se netýkají derivátových obchodů, je základ daně 

(dle čl. 5 odst.1 a 2 uvedeného návrhu) stanoven cenou či jiným obdobným protiplněním 

transakce. Pro vyšší transparentnost a zamezení obcházení zákona je dále stanoveno, že 

v případě nižší než tržní ceny se užije jako základ daně právě cena tržní. Pro tyto účely se pak 

tržní cenou rozumí plná částka, která by byla protistranou zaplacena za běžných tržních 

podmínek [29]
34

. 

Pro stanovení základu daně u derivátových obchodů se dle čl. 6 návrhu použije tzv. 

pomyslná částka derivátového nástroje v okamžiku transakce. Pomyslná částka představuje 

nominální nebo jmenovitou částku, která se používá pro výpočet plateb, které jsou 

uskutečněné na daném derivátovém trhu [31]. 

  Sazba daně 

V čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) návrhu můžeme nalézt předpokládanou výši sazeb. 

V návrhu je uvedeno, že sazby si stanoví každý stát sám, nicméně nesmí být nižší než 0,1% a 

0,01% u derivátových obchodů. Pokud vezmeme v potaz snahu EU harmonizovat nepřímé 

daně, je absence horní hranice do velké míry překvapivá. V případě přijetí této směrnice však 

nelze očekávat, že by se jednotlivé sazby v členských státech lišily. Důvodem by měla být 

obava z přesunutí daňového domicilu. Vzhledem ke grafu, který můžeme nalézt 

v podkladových dokumentech k návrhu (viz. graf 3), se pak tato obava ukazuje býti 

opodstatněná. 

Celý graf vychází z první derivace modelu, který kalkuluje s možností odchodu z trhu 

v závislosti na zvolené sazbě. Na vertikální ose můžeme nalézt předpokládané příjmy a na 

horizontální uvažovanou daňovou sazbu. Jak je z grafu 3 patrné, existuje určitý bod zlomu, od 

kterého příjmy z daně při rostoucí sazbě klesají. Tento fakt pak můžeme přičíst právě ochotě 

jednotlivých finančních institucí nést tuto daň. Na tomto místě je také vhodné zmínit 

podobnost tohoto grafu s tzv. Lafferovou křivkou, která obdobný závěr predikovala. 

K problematice odchodu z trhu, resp. přesunu daňového domicilu, se vrátím ve třetí kapitole.   

 

                                                 
34

 V tomto ohledu je nutné uvést, že uvedený postup by přicházel v potaz, pokud by bylo na první pohled zřejmé, 

že cena transakce je výrazně nižší než obvyklá tržní cena. Sledování jakýchkoliv nuancí by znamenalo obrovské 

administrativní náklady a leckdy nejednoznačnost ohledně stanovení „běžné tržní ceny“. 
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Graf 3 

 

Zdroj: [32, s.5] 

Místní působnost daně a příjmová stránka 

V této podobě by daň byla uplatňována na všechny finanční transakce, v nichž alespoň 

jedna strana (resp. finanční instituce) má sídlo v členském státě EU. V případě, že obě strany 

transakce mají sídlo v různých členských státech, každá by byla povinna odvést svůj podíl 

podle pravidel svého daňového domicilu [19]. V případě, že by finanční instituce usazená 

v EU chtěla provést obchod např. na americkém NYSE (New York Stock Exchange), byla by 

povinna z této transakce odvést daň
35

. Je také nutné uvést, že transakční daň by postihla jak 

burzovní, tak tzv. OTC (Over The Counter) obchody. 

Příjmová stránka pak nabízí jednu zajímavost, kterou dále rozeberu v následující 

subkapitole. Uvažuje se totiž, že část daně bude plynout do státních rozpočtů a část přímo 

jako vlastní zdroj rozpočtu EU. Ve své podstatě by se tak mohlo jednat o bezprecedentní krok 

a první daň vybíranou přímo na úrovni EU
36

. Od částečného zařazení této daně do tzv. 

„nových vlastních zdrojů“ se pak očekává možnost snížení příspěvků členských států  [19]. 

Na závěr této subkapitoly je nutné dodat, že administrativně technické záležitosti, jako 

je například způsob vedení účetnictví, opatření proti daňovým únikům a případnému 

vyhýbání se daňové povinnosti, bude záležitostí jednotlivých států. 

                                                 
35

 Tato konstrukce je označována jako „zásada daňové rezidence“ a má zmírnit riziko odchodu z trhu – více viz. 

3. kapitola. 
36

 Stricto sensu taková daň již existuje, je jí daň z příjmu personálu správního aparátu EU. 
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2.4 Pravomoci EU 

Pro další analýzu je nutné vyřešit otázku, zda zavedení daně z finančních transakcí, 

resp. přivlastnění si části příjmu, je v pravomoci EU. V rámci EU rozeznáváme různé druhy 

pravomocí, které lze dále členit podle více klíčů. Pro účely své práce zvolím členění 

pravomocí podle míry zapojení EU. V tomto smyslu pak rozeznáváme pravomoci výlučné, 

sdílené a doplňkové [25, s. 27].  

Výlučné pravomoci jsou taxativně vyjmenované a v jejich rámci může EU „vytvářet a 

přijímat právně závazné akty, a členské státy tak mohou činit pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií 

zmocněny nebo provádějí-li akty Unie“[33]. Doplňkové pravomoci se týkají podpory  politiky 

jednotlivých členských států ve vyjmenovaných oblastech. Pro účely daně z finančních 

transakcí bude zásadní právě vymezení sdílených (resp. nevýlučných) pravomocí. Pod tímto 

označením se nachází veškeré pravomoci, které nespadají do předešlých dvou kategorií. 

V jejich mezích pak mohou vytvářet a přijímat právně závazné akty členské státy i Unie. 

V tomto smyslu je velmi důležitá otázka subsidiarity, která stanoví podmínku využívání 

sdílených pravomocí ze strany EU. Podle této zásady se bude EU v oblasti sdílených 

pravomocí angažovat pouze tehdy, pokud nebude možno zamýšlených účelů spolehlivě 

dosáhnout na nižších úrovních (ústředních, regionálních či místních) [33]. 

V současné době můžeme vysledovat kritiku uvedeného postupu EU. Ačkoliv je 

nekoordinované přijetí FTT způsobilé vyvolat distorze na vnitřním trhu a v tomto smyslu je 

zásada subsidiarity splněna, je nutné konstatovat, že i po přijetí Lisabonské smlouvy měla 

zůstat daňová politika výhradně v pravomoci jednotlivých států. EU tedy nemá nástroj, 

kterým by direktivně a proti vůli jednotlivých států zavedla takovou daň. Tento fakt vyplývá i 

z uvedeného čl. 113 SFEU, kde je jasně uvedeno: “…jednomyslně přijme ustanovení k 

harmonizaci…”. Zůstává tedy otázkou, na kolik je využívání správního aparátu EU k 

zavedení nové daně legitimní. K náznakům harmonizace zde totiž bezprecedentně dochází ex 

ante, tedy dříve než je uvedená daň vůbec uvažována ve všech členských státech. Uvedený 

postup by bylo možné ospravedlnit specifikem tohoto regulatorního opatření a nutností 

předchozí shody, nicméně uvedené problémy nadále zůstávají a do budoucna tak bude velmi 

zajímavé sledovat další vývoj. 

Dalším specifikem je v tomto směru snaha EU přivlastnit si část příjmů, resp. vytvořit 

„nový vlastní zdroj financování”. Je nutné uvést, že vybírání daní na daném území je jedním 

ze znaků svrchovaného státu. V ustálené judikatuře ESD pak můžeme nalézt názor, že otázky 

související s daňovou problematikou je nutné vykládat restriktivně. Od uvedeného postupu je 



28 

 

možné očekávat snížení příspěvků, které jsou v současné době jednotlivé členské státy 

povinny odvádět. Zároveň s tím ale lze očekávat zhoršení přehlednosti v systematice členění 

států na tzv. čisté plátce či příjemce. Tato snaha také nemusí být v souladu s principem 

proporcionality, který nám říká, že EU mimo své výlučné pravomoci zasahuje pouze tehdy, 

pokud nelze účelu dosáhnout jinak
37

. Výše zmíněné pak dále znesnadňuje hledání koncensu 

na úrovni EU, jelikož některé státy mohou takto nastavenou příjmovou stránku chápat jako 

omezení vlastní suverenity. Lze se domnívat, že právní problematika příjmové stránky FTT 

bude do budoucna projednávána na poli ESD v rámci tzv. ex ante kontroly. V aktuální době 

se zdá, že EU s uvedeným postupem již nepřímo kalkuluje, jelikož např. ve vyjádření EHSV 

k návrhu jednoznačně stojí: „FTT… může zaručit potřebnou finanční soběstačnost víceletého 

finančního rámce na léta 2014-2020.“ [34]. 

2.5 Aktuální vývoj v jednotlivých členských státech 

Rigidita a nejasnosti ohledně potenciálního přijetí bankovní daně na celoevropské 

úrovni zapříčinily, že se mnoho států rozhodlo, přes četná rizika, která s tímto postupem 

souvisí, zavést svou vlastní úpravu. Pro tyto účely zvolily bez výjimky formu daně z 

bilančních položek. Tato volba byla provedena, vedle nutnosti snížit deficit státního rozpočtu 

či principiálního akcentu na zdanění finančního sektoru, z následujících důvodů: 

1. Jednoduchost – uvedená konstrukce představuje nejnižší administrativní zátěž, 

jelikož daňový základ lze jednoduše vypočítat buď jako část pasiv či jako rizikově 

vážená aktiva, které banka již sestavuje pro účely Basel II [23, s. 211]. 

2. Dočasnost – většina takto zavedených bankovních daní byla podmíněna určitým 

časovým trváním, jelikož stále nebyl známý osud FAT na celoevropské úrovni. 

V případě snah o zavedení FTT pak nelze vyloučit prodloužení platnosti národních 

úprav DBP a jejich simultánní fungování. 

3. Nižší zátěž pro banky – například v Německu by předpokládaný příjem ze 

zavedené DBP byl odhadován ve výši 1,2 miliardy eur [35]. Ve srovnání 

s hypotetickou situací, kterou jsem uvedl v subkapitole 1.2.4, je tedy patrné, že 

takto vytyčená konstrukce má cca čtvrtinový příjmový potenciál. Lze se domnívat, 

že tato situace je způsobená obavami z potenciálních negativních dopadů. 

                                                 
37

 Je zřejmé, že vytyčených účelů směrnice (uvedených v předešlé subkapitole) by bylo možno dosáhnout i bez 

zavedení nového vlastního zdroje EU. V tomto směru se však setkáváme také s adresností těchto příjmů 

(deklaracemi, že vybrané příjmy z této daně budou použity na boj proti globálnímu oteplování, aj.), narušení 

neúčelovosti daně pak více rozeberu v následující kapitole. 
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2.5.1    Německo 

V Německu od 31. prosince 2010 platí bankovní daň ve formě daně z upravené strany 

pasiv (tedy ve formě DBP). Tato daň dopadá pouze na banky a jiné úvěrové instituce. Pro 

názornou ilustraci, co si pod pojmem „upravená strana pasiv“ (resp. „očištěná pasiva“) 

představit, poslouží schéma 1. 

Schéma 1 

 

Zdroj: Vlastní tvorba, [36] 

Jak je tedy zřejmé, v tomto případě je základ daně tvořen nepojištěnými vklady
38

, 

dluhopisy a ostatními pasivy. Na takto vymezený základ daně se pak uplatňuje progresivní 

sazba ve výši 0,02% až 0,04% podle výše bilanční sumy dané banky (0,02% do 10 mld. eur, 

0,03% od 10 do 100 mld. eur a 0,04% nad 100 mld. eur) [37, s.5]. V případě německé 

varianty pak existuje strop ročních odvodů ve výši 15% ročního zisku dané instituce a v roce 

2012 jsou očekávány příjmy o 100 milionů eur vyšší než v roce 2011 tedy 1,3 miliard eur [37, 

s.6].  

Německá koncepce bankovní daně je představitelem tzv. preventivní funkce příjmové 

stránky, jak jsem ji popsal v první kapitole. Příjmy z tohoto regulatorního opatření tedy 

plynou do zvláštního fondu, který má za úkol poskytnout bankovní instituci finanční pomoc, 

pokud se dostane do existenčních problémů. Existuje zde jistá analogie s tzv. fondem Soffin, 

který byl zřízen v roce 2008 pro zmírnění dopadů finanční krize. Tento fond byl zřízen pro 

stabilizaci finančních trhů a navrácení důvěry ve finanční sektor. Bankovním institucím mohl 

poskytovat časově omezené garance za poskytnuté úvěry, nabízet přímé finanční injekce pro 

                                                 
38

 Viz. Fond pojištění depozit a subkapitola 1.4.2.  
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posílení kapitálu (avšak ne více než 10 miliard eur) nebo na sebe převádět tzv. toxická aktiva. 

Za tuto pomoc pak měli zástupci vlády možnost přímé kontroly provozu jednotlivých bank a 

zásadní slovo v případě rozdělování zisku [38]
39

. 

Situace v Německu se zatím stále jeví pouze jako parciální řešení. Koncepce 

záchranného fondu se v tomto smyslu dá označit jako restrukturalizační. V současné době se 

totiž stále čeká na přijetí novely příslušné legislativy, která by upravovala postup v případě 

hrozby úpadku jednotlivých bank. Lze předpokládat, že v takovém případě bude na uvážení 

správců fondu (resp. vlády), zda by případný krach byl způsobilý vyvolat řetězovou reakci a 

ohrozit systémovou důvěru, tedy zda danou banku zachrání (restrukturalizuje) či nikoliv. Je 

nutné uvést, že  se zde můžeme setkat s existencí určité horní hranice, po které se dále 

příspěvky ve formě bankovní daně nebudou odvádět - tato cílová částka je stanovena na 70 

miliard eur [37, s.6]. Na závěr této subkapitoly je vhodné uvést, že Německo jasně 

deklarovalo svůj nezájem vybírat tuto formu daně i od zahraničních dceřiných společností a 

stále patří k jednomu z největších zastánců evropské koncepce bankovní daně. 

2.5.2     Francie 

Od 1.1.2011 platí ve Francii opatření, které můžeme subsumovat pod koncepci daně 

z bilančních položek. V tomto případě je daňová báze determinována jako rizikově vážená 

aktiva. Pro výpočet rizikově vážených aktiv se používá stejná metodologie jako při určení 

kapitálové přiměřenosti v rámci regulatorních opatření známých jako BASEL II
40

. Velmi 

zjednodušeně lze uvedený výpočet charakterizovat jako sumu rizikových aktiv (mínus 

opravné položky) násobenou rizikovou vahou daného aktiva [23, s. 205]. Pro určení rizikové 

váhy se pak vychází ze stanovené metodologie přiřazení (př. státní dluhopisy mají nejmenší 

rizikovou váhu
41

). V návaznosti na výše uvedené je zřejmé, že je splněna jedna z premis daně 

z bilančních položek, a to jednoduchost. Užitím již zavedené metodologie výpočtu lze 

dosáhnout minimalizace administrativních nákladů a zvýšit efektivnost daně.  

Stanovená sazba daně je v tomto případě 0,25% a od této konstrukce se očekávají 

příjmy kolem 800 miliónů eur za rok 2012. Uvedená koncepce umožní bankovním institucím 

                                                 
39

 Zde je nutné podotknout, že jakkoliv se zpočátku zdálo zavedení Soffin jako pouze dočasnou alternativou, 

tento fond na německém finančním trhu stále operuje. Je to tak z důvodů tzv. řecké krize a faktu, že německé 

banky byly hlavními držiteli řeckých vládních dluhopisů. Soffin tedy dostal (pro zamezení problémů 

s kapitálovou přiměřeností) další pravomoc – odkupovat státní dluhopisy. Dále je nutné uvést, že na základě 

výše uvedeného je jeho ztráta k 30. 4. 2012 kolem 13,1 miliard eur [39]. 
40

 Basel Capital Accord 
41

 V současné době se však tento koncept zdá býti nedostatečný, jelikož se setkáváme s reálnými hrozbami 

krachu jednotlivých států. 
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si výslednou daň odečíst od základu daně z příjmu právnických osob a v případě 

konsolidovaných celků bude daň odvádět pouze mateřská společnost, která sídlí na území 

Francie. V případě francouzské konstrukce bankovní daně se také uvažuje klauzule de 

minimis - tedy ty instituce, které mají vypočtený regulatorní kapitál
42

 nižší než 500 miliónů 

eur nebudou tuto daň povinny odvádět. Na rozdíl od Německé koncepce se zde nepočítá 

s konstrukcí speciálního fondu a příjmy budou plynout přímo do státního rozpočtu. V tomto 

smyslu tedy můžeme hovořit především o reparační funkci bankovní daně [37, s.9].  

Pro komparaci s německou alternativou bankovní daně je nutné nastínit dopad 

finanční krize ve Francii. Tamní vláda vyčlenila celkem 320 miliard eur ze státního rozpočtu 

pro řešení následků krize, zejména pro obnovení důvěry v bankovním sektoru [40]. Jak jsem 

již uvedl v první kapitole, nejedná se o částku, která by v plné výši posílila kapitálovou 

vybavenost bankovních institucí, ale především o garanci za přijaté půjčky bank a snaha o 

„rozmrazení“ mezibankovního trhu
43

. Naproti tomu je nutné uvést, že v letech 2008-2009 

byly uvolněny obligace (s velmi výhodným úročením a odloženou dobou splatnosti)  ve výši 

cca 21 miliard eur, což už představuje reálný dopad na státní rozpočet [41]. 

Z výše uvedeného je tedy patrné, že na rozdíl od Německa zvolila Francie cestu, která 

je z pohledu akcionáře neutrální, jelikož za poskytnutou pomoc vláda nepožadovala 

participaci na důležitých investičních a strategických rozhodování či dokonce přímou 

majetkovou účast státu v dané bance. Lze se domnívat, že právě tento fakt předurčil 

výslednou podobu příjmové stránky bankovní daně, jelikož v tomto smyslu je možné vnímat 

poskytnuté výhody jako přímé poškození daňových poplatníků
44

. Zde je nutné dodat, že 

„poškození“ daňových poplatníků je pouze jedna z interpretací, jelikož dané kroky byly 

vládou podnikány právě aby ochránily vklady a ekonomickou situaci země, tedy spíše na 

ochranu daňových poplatníků. Varianta nového zdroje příjmu státního rozpočtu se v tomto 

smyslu nicméně i tak mohla zdát jako společensky přijatelnější a v návaznosti na průběh 

finanční krize také  jako spravedlivější. Této domněnce nahrává i fakt, že francouzská vláda 

toto opatření sama označovala jako „trest pro banky“ a takto nastavená koncepce je pak 

signifikantní především svou snahou deklarovat, že každá pomoc něco stojí. 

                                                 
42

 Součet jednotlivých kapitálových požadavků k úrokovému, tržnímu a operačnímu riziku. 
43

 V krizovém období nebylo zřejmé kdo a v jaké míře drží toxická aktiva, z důvodu opatrnosti tedy bankovní 

instituce omezily obchodování na mezibankovních trzích, což představovalo problém především z pohledu 

krátkodobého financování a nastalá situace by mohla způsobit ještě větší prohloubení finanční krize 
44

 Na rozdíl od Německa, kde docházelo i k přímým majetkovým vstupům do bank, pro veřejnost tedy výsledná 

situace mohla být velmi laicky interpretována jako „něco za něco“.  
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2.5.3     Maďarsko 

Finanční krize v Maďarsku odkryla dlouhodobě špatné financování vládní politiky a 

spolu s faktem, že přes 80 % domácnostní drželo své úspory v cizích měnách
45

, uvrhla celou 

zemi do hluboké recese. V říjnu roku 2008 musela vláda požádat o půjčku ve výši cca 25 

miliard eur od Mezinárodního měnového fondu k odvrácení hrozby bankrotu
46

 [42]. Poměrně 

drastický průběh finanční krize pak souvisí s obrovským státním dluhem, který v současné 

době přesahuje hranici 80 % HDP a zároveň představuje největší problém Maďarska, jelikož 

brzdí hospodářský růst a narušuje ekonomickou stabilitu země [43]. Na základě výše 

uvedeného je patrné, že maďarská vláda byla nucena vyhledat nové zdroje financování svého 

rozpočtu a jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle byla právě bankovní daň
47

.  

V roce 2009 tamní vláda schválila návrh bankovní daně, kterou můžeme subsumovat 

pod koncepci DBP. Jako subjekt daně byly opět označeny bankovní instituce a výsledná daň 

byla stanovena z celkové bilanční sumy. Konkrétně šlo o daň se sazbou 0,53 % při aktivech 

nad 50 miliard forintů a 0,15 % pro banky s nižší bilanční sumou [36, s.3]. Takto přijatá 

bankovní daň měla původně časově omezenou účinnost pouze na dva roky, avšak byla 

prodloužena až do roku 2012. Výnos v období 2010-212 by pak měl dosáhnout 187 miliard 

forintů ročně [45]. Ačkoliv to na první pohled nemusí být patrné, takto nastavená DBP je pro 

jednotlivé banky výraznou zátěží, podle původních odhadů analytiků by např. dceřiná 

společnost Erste Bank v Maďarsku na takové dani odvedla ročně 44 miliónů eur, což 

představovalo cca 75 % jejího čistého zisku za rok 2009
48

 [46].  

Ačkoliv byla tato koncepce uvažována pouze jako dočasné opatření, kvůli trvajícím 

finančním problémům země se začíná uvažovat o nové variantě bankovní daně, která by 

vynahradila výpadek příjmů z DBP. Takto uvažovanou alternativu pak můžeme označit jako 

UFTT, jelikož se jedná o daň z finančních transakcí, která, na rozdíl od celoevropské SFTT, 

postihne všechny finanční transakce (vyjma transakcí, které provádí centrální banka a 

ministerstvo financí). Daňová sazba je stanovena na 0,1 % a maďarská vláda od uvedeného 

opatření očekává příjmy ve výši 130 až 228 miliard forintů [47]. Jelikož se zatím jedná o 

                                                 
45

 Výrazné oslabení forintu (až 24 % vůči euru) způsobilo, že mnoho domácností nebylo schopných dostát svým 

závazkům. 
46

 Zde je vhodné dodat, že k poskytnutí úvěru nakonec vůbec nedošlo, jelikož maďarské vládě se zdály 

podmínky MMF příliš tvrdé [44]. 
47

 O vhodnosti užitého postupu lze polemizovat, jelikož tamní vláda je označována jako populistická a podniká 

kroky, které jsou od veřejnosti vnímány kladně. Jejich potenciální negativní dopady pak bagatelizuje a záměrně 

přehlíží kritiku většiny ekonomů. „Tvrdá“ alternativa bankovní daně je toho bezpochyby důkazem.    
48

 Lze namítat, že v uvedeném roce vrcholila finanční krize a data tak mohou být zkreslená, nicméně spolu 

s faktem, že od finanční krize se dceřiná společnost Erste bank v Maďarsku nedostala do zisku, tento údaj může 

posloužit k názorné ilustraci negativních dopadů bankovní daně, kterou provedu ve třetí kapitole. 
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pouhou deklaraci a ne o návrh zákona v pravém slova smyslu, zůstává nejasné, které instituce 

by byly povinny tuto daň odvádět (např. zda banka plátce či příjemce) a jak se zákonodárci 

hodlají vypořádat s četnými riziky, které s toutu alternativou bankovní daně souvisí
49

.  

Jak jsem již naznačil v předešlých kapitolách, takto stanovená koncepce bankovní 

daně nepředstavuje další prvek uceleného systému regulatorních opatření, ale jedná se spíše o 

reakci na akutní potřebu dalších zdrojů státních rozpočtů. Nicméně i tak je její identifikace 

nutná pro následnou analýzu potenciálních negativních dopadů.  

2.6 Bankovní daň v USA 

Původní návrh zákona z roku 2009, který nesl označení „Let the Wall street Pays for 

the main street Act”, počítal se zavedením specifické formy SFTT se sazbou 0,25 % na 

obchody s akciemi a 0,02 % na derivátové obchody. Jako subjekt daně byli označeni kupci 

akcií či derivátů, pokud byl obchod uskutečněn na finančním trhu USA [48]. Tento návrh 

však nenašel v legislativním procesu dostatečnou podporu a došlo k jeho zamítnutí. K tomuto 

rozhodnutí přispěla především obava z potenciálních negativních dopadů, ale také změna 

rozložení politických sil v Kongresu
50

. 

V létě roku 2010 pak následovala snaha zavést alespoň DBP, a to ve výši 0,15% z  

pasiv největších finančních institucí, které mají sídlo v USA. Tuto daň měly odvádět instituce 

s bilanční sumou vyšší než 50 miliard USD. Důvodů pro pokračující snahu o zavedení 

alespoň nějaké formy bankovní daně bylo několik, nicméně převládající názor lze dovodit z 

vyjádření amerického prezidenta Baracka Obamy: „Musíme uvalit daň na banky, které byly 

největším příjemcem pomoci ze strany daňových poplatníků na vrcholu finanční krize”[49]. Je 

tedy zřejmé, že byl akcent především na reparační funkci bankovní daně. Nicméně i v případě 

této alternativy bylo zřejmé, že se nenajde dostatečná podpora u tamních zákonodárců a 

nedošlo tak ani k jeho zařazení do řádného legislativního procesu. Bankovní daň v USA tedy 

zavedena nebyla a v dohledné době se již vůbec nezamýšlí. V současnosti dochází k regulaci 

tamního finančního sektoru prostřednictvím „Dodd-Frank Act”. Zajímavostí je, že i v rámci 

tohoto zákona bylo původně uvažováno zavedení bankovní daně, nicméně k tomu, aby 

nakonec došlo k jeho přijetí, muselo být toto ustanovení následně opět vypuštěno [50]. 
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 Více viz. 3. kapitola 
50

 Jak jsem již zmínil v úvodu, téma bankovní daně bývá často zpolitizované, velmi obecně se dá tvrdit, že 

levicové strany jsou pro zavedení a pravicové proti. Diskuse nad potenciálními ekonomickými dopady pak 

bývají spíše vytržené z kontextu 
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3. ANALÝZA POTENCIÁLNÍCH DOPADŮ 

V rámci této kapitoly se pokusím o sumarizaci a analýzu nejvýznamnějších 

potenciálních dopadů, které s sebou přináší zavedení bankovní daně. Jak jsem již několikrát 

uvedl, bankovní daň je nové regulatorní opatření, se kterým se v současné době nepojí příliš 

mnoho empirických zkušeností. Nekoordinované zavedení v některých státech nabízí pouze 

parciální zdroj informací, jelikož mnoho potenciálních dopadů bude možné podrobit analýze 

až s delším časovým zpožděním.  

Pro účely komplexnější analýzy je tedy nejprve nutné stanovit si kritéria, podle 

kterých budou jednotlivé závěry interpretovány. Jelikož v případě bankovní daně můžeme 

hovořit o komplexní množině různých konstrukcí, je vhodné (pro sjednocení jednotlivých 

závěrů) určit si základní výchozí  předpoklady, ze kterých bude výsledná analýza vycházet. 

Hlavním cílem této kapitoly je pak přinést přehlednou a ucelenou sumarizaci závěrů z analýzy 

potenciálních dopadů ve formě výsledného grafu. 

3.1 Základní kritéria 

Jak jsem již uvedl výše, výsledkem analýzy jednotlivých dopadů bude sestavení grafu. 

Samotná konstrukce bude vycházet ze tří následujících kritérií, podle kterých budou závěry 

učiněné v jednotlivých analýzách hodnoceny a interpretovány: 

1. Pozitivní či negativní přínos – ačkoliv u některých potenciálních dopadů je již 

dopředu jasné, zda je lze označit za pozitivní či negativní, určité kategorie mají 

mnoho úskalí a je nutné uvážit všechna „pro a proti” před samotnou subsumpcí ve 

výsledném grafu. Stanovené hodnoty, která přiřadím jako výsledek každé analýzy, 

budou: 

           pozitivní – spíše pozitivní – neutrální – spíše negativní - negativní 

2. Pravděpodobnost – není možné předpokládat, že veškeré potenciální dopady 

nastanou se stoprocentní pravděpodobností. Zároveň je skoro nemožné provést 

přesnou kvantifikaci, na této ose grafu se tedy bude nacházet subjektivní odhad 

podložený objektivní analýzou. Hodnoty, které určí výslednou polohu v grafu, jsou 

následující: 

pravděpodobné – spíše pravděpodobné – spíše nepravděpodobné – 

nepravděpodobné  
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3. Významnost  – toto třetí kritérium určí celkovou velikost daného potenciálního 

dopadu ve výsledném grafu. Za významné budou považovány takové negativní 

potenciální dopady, které jsou v přímém rozporu se stanovenými cíly bankovní 

daně či se kterými souvisí hrozba velkých škod pro celou ekonomiku. U 

pozitivních pak bude úvaha analogicky opačná. Dané kritérium lze považovat také 

za nástin komparace mezi jednotlivými dopady. Jeho rozčlenění bude  následující: 

Hodnota 1-5, kde 5 znamená velkou významnost a 1 relativní bezvýznamnost 

3.2 Výchozí předpoklady 

Po stanovení základních kritérií je nutné se vypořádat s dalšími problémy, které 

s tímto typem analýzy souvisí. Pro komplexní uchopení obecné analýzy potenciálních dopadů 

je nutné stanovit si určité předpoklady a vypořádat se s jednotlivými distinkcemi, které by 

byly způsobilé jednotlivé závěry znehodnotit. Jako výchozí předpoklady budou tedy 

uvažovány následující čtyři body: 

1. Existence různých konstrukcí bankovní daně s sebou na první pohled přináší 

komplikace při snaze o obecnou analýzu. Avšak s přihlédnutím ke společnému 

účelu všech tří uvedených konstrukcí  lze konstatovat, že významnější 

potenciální dopady jsou pro všechny konstrukce společné
51

. De facto pouze 

v případě omezení spekulativních obchodů lze hovořit o čisté doméně FTT, a na 

tento fakt pak bude dále pamatováno. 

2. Při obecných úvahách bude platit, že existuje alespoň jedna ekonomika, která 

zamýšlí zavedení bankovní daně nebo ji již zavedla a zároveň existuje 

srovnatelná či lepší alternativa ekonomiky, která nemá v úmyslu toto 

regulatorní opatření zavést. Tento předpoklad je důležitý především při analýze 

možnosti přesunu daňového domicilu banky či přímého odchodu z trhu. 

3. Je zřejmé, že jednotlivé potenciální dopady jsou vzájemně provázány, a propos 

např. absence zdanění finančních služeb je způsobeno obavou přenosu této daně na 

koncového klienta. Tato vzájemná provázanost bude následně ilustrována až ve 

výše uvedeném grafu. Při úvahách ohledně subsumpce v rámci prvního 

kritéria tak budou jednotlivé potenciální dopady podrobeny relativně 

samostatné analýze. 

                                                 
51

I přes tento předpoklad bude na případnou rozdílnost důsledků a příčin potenciálních dopadů u jednotlivých 

konstrukcí v analýze dále pamatováno. 
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4. Veškeré potenciální dopady v tomto smyslu jsou závislé na výši očekávaných 

příjmů z daně, resp. na sazbě daně. Tento fakt se pak může promítnout především 

při odhadech pravděpodobnosti, jelikož při příliš vysoké sazbě dochází ke 

zvyšování pravděpodobnosti zejména negativních potenciálních dopadů. Naopak 

při příliš nízké očekávané příjmové stránce je vhodné uvažovat pravděpodobnost 

blížící se k nule. Z tohoto důvodu tedy bude uvažována taková sazba daně, 

která se neblíží ani k jednomu z extrémů. 

3.3  Identifikace a zhodnocení potenciálních dopadů 

V následujících subkapitolách budou uvedeny jednotlivé analýzy nejvýznamnějších 

potenciálních dopadů, které budou realizovány podle stejného klíče. Nejprve dojde k hrubému 

popisu problematiky a důvodů, proč se o dané problematice hovoří v souvislosti se zavedením 

bankovní daně. Následovat bude úvaha ohledně zařazení v rámci výše uvedených kritérií a na 

závěr každé subkapitoly bude uvedena jednoduchá tabulka, ve které se budou nacházet 

potřebné hodnoty pro sestavení výsledného grafu. 

3.3.1    Přesun daně na klienty 

Jako hlavní a nejčastěji zmiňovaný potenciální dopad bankovní daně je její přesunutí 

na koncového klienta. Velmi zjednodušeně se tento argument dá interpretovat jako snaha 

bank o zachování alespoň částečného statusu quo ve výsledcích hospodaření a případné 

snížení zisku, které je vyvoláno daní, „dohnat“ jinak. V praxi pak tento požadavek může 

vyústit ve zvyšování úroku při poskytnutých úvěrech, snížení úroků u přijatých depozit a také 

ve zvýšení některé složky z různorodého spektra bankovních poplatků. Uvedené první dvě 

alternativy budou podrobeny analýze v následující subkapitole, ve které se pokusím 

zodpovědět otázku, zda na trhu teoreticky existuje prostor pro přenesení části nepřímé daně na 

klienta, který používá bankovní produkty především k realizaci platebního styku, tedy ve 

formě zvýšení poplatků
52

. 

K tomuto účelu je nutné pro takové bankovní produkty teoreticky vymodelovat 

nabídkovou a poptávkovou funkci a v tomto ohledu se zaměřit především na odhadnutí 

poptávkové a nabídkové elasticity. V teorii se tato problematika nazývá daňová incidence a 

                                                 
52

 K tomuto účelu nejčastěji slouží zřízení běžného účtu a s ním spojené využívání platebních karet. Např. podle 

údajů za Českou republiku tento typ bankovního produktu využívá přes 80% dospělé populace [51]. 
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v zásadě lze tvrdit, že pokud je elasticita poptávky nulová nebo elasticita nabídky se blíží 

k nekonečnu
53

, potom na trhu existuje prostor přenést celou daň na kupujícího [6, s.68].   

Poptávková elasticita bude na výše uvedeném trhu pravděpodobně velmi nízká. 

Předně je nutné si uvědomit, že zde de facto neexistují srovnatelné substituty
54

 (tradiční pojetí 

banky a také jistá konzervativnost klientů pak tomuto argumentu nahrávají). Dále je zřejmé, 

že poptávané množství příliš nereaguje na zvyšování bankovních poplatků a např. v České 

republice lze sledovat stabilní počet klientů jednotlivých bank, a to i přes vyšší sazby 

bankovních poplatků.  Poptávkovou funkci tedy v tomto případě budu uvažovat jako velmi 

neelastickou. 

Elasticita nabídkové funkce závisí zejména na možnostech výrobců měnit výrobní 

kapacity, což je obecně jednodušší v investičně nenáročných oborech [6, s.70]. Pokud 

předešlou větu analogicky aplikujeme na bankovní trh, neznamená to nic jiného, než 

schopnost bank na daném trhu zvyšovat počty svých klientů. Ačkoliv je bankovnictví velmi 

investičně náročné odvětví, a to zejména s ohledem na stanovené bariéry pro vstup, je nutné 

vzít v potaz fakt, že např. dodatečné náklady internetových bank na jednoho klienta jsou 

velmi malé. Lze tedy konstatovat, že nabídka v tomto směru dokáže velmi pružně reagovat na 

růst poptávky a nabídku lze označit za téměř nekonečně elastickou. Výsledný graf pak lze 

znázornit následovně: 

Graf 4 

 

Zdroj: vlastní tvorba autora 

                                                 
53

 Za předpokladu standardního průběhu nabídky, resp. poptávky. 
54

 Substituty sice lze nalézt např. v uschování peněz doma pod podlahou, nicméně v dnešní době moderních 

technologií je de facto povinností mít vlastní přístup k běžnému účtu. Pokud bychom šli do důsledku, lze za další 

substitut považovat i  společnosti Paypal, které slouží k placení přes internet. Tento trend však zatím výrazněji 

neohrožuje poptávku po klasických běžných účtech. 
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Z takto vykonstruovaného grafu je patrné, že po zavedení nepřímé daně dojde ke 

zvýšení ceny z p0 na p1. Toto zvýšení pak v sobě nese skoro celou část daně, která za těchto 

podmínek dopadne především na klienta (viz. vyznačené části). Je zřejmé, že uvedený graf je 

pouze teoretická koncepce a mohl by být použit pouze jako výchozí předpoklad o elasticitách 

na daném trhu, který by bylo nutné detailnější analýzou vyvrátit či potvrdit. Pro účely obecné 

analýzy bankovní daně je však takový předpoklad dostačující, jelikož bezesporu evokuje 

teoretický prostor pro přenos daně na koncového klienta.  

Jestli a jakým způsobem tento přesun proběhne bude záviset především na konečné 

očekávané příjmové stránce a konkurenčním boji v rámci odvětví. Pokud totiž bude základ 

daně úzce definovaný a sazba daně velmi nízká, lze předpokládat, že (i přes konzervativnost 

klientů a spíše neochotě měnit banku) banka ponese daň z větší části, a to právě kvůli obavě 

ze ztráty klientů. Na druhé straně, pokud budou od bankovní daně očekávány vysoké příjmy a 

dojde k plošnému zavedení, hrozba přenosu daně na klienty se stane reálnější.  

Tento potenciální dopad pak lze identifikovat jako jasně negativní a velmi významný, 

jelikož je v rozporu se základními principy bankovní daně. Pokud totiž má bankovní daň jako 

jeden z vytyčených cílů ochránit daňové poplatníky ve smyslu reparační funkce, potom nelze 

stav, ve kterém by banka figurovala pouze jako výběrčí daně sui generis, považovat za 

přípustný. V návaznosti na uvedený graf daňové incidence a s ohledem na potenciální 

příjmovou stránku a konkurenční boj, lze označit nebezpečí přenosu daně na klienty jako 

spíše pravděpodobnou hrozbu, která by po případném zavedení měla být podrobně 

analyzována. Na závěr této subkapitoly je vhodné upozornit na  výše uvedenou provázanost 

jednotlivých dopadů tohoto regulatorního opatření. V tomto případě totiž můžeme hovořit o 

přímé souvislosti s případnými pozitivy, které plynou ze zdanění finančních služeb, jež v 

současné době nepodléhají DPH - tento vztah bude podroben analýze v následující 

subkapitole. Výsledky z parciální analýzy tohoto negativního potenciálního dopadu lze pak 

shrnout do následující tabulky: 

Tabulka 3 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Negativní Spíše pravděpodobné 5 

 

Zdroj: vlastní tvorba autora 
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3.3.2      Zdanění finančních služeb 

V současné době existuje ve většině vyspělých ekonomik systém daně z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH”), ve kterém jsou finanční služby  od tohoto typu daně osvobozeny. 

S přihlédnutím k faktu, že ve finančním odvětví je tradičně identifikovatelná vyšší ziskovost, 

může být na první pohled patrné, že tento stav nemá své ekonomické opodstatnění. Hlavním 

důvodem osvobození od daně je tak nutné spatřovat, vedle prosazování zájmů lobbystických 

skupin, v technické náročnosti konstrukce základu daně. 

V případě placení za finanční služby je totiž nutné rozeznat dvě alternativy účtování 

finančních institucí za své služby. Za prvé se jedná o explicitní poplatky a provize, kde by 

standardní užití konstrukce DPH nebylo problematické. Druhou alternativou je však účtování 

implicitních poplatků ve formě marže (rozpětí) a právě v tomto případě je technicky velmi 

obtížné tuto marži „rozdělit” na část patřící k obchodu s dodavatelem (vklad) a s odběratelem 

(úvěr) [52, s. 12]. Lze se domnívat, že případné zavedení DPH na explicitní poplatky by bylo 

pouze parciálním řešením, jelikož by stimulovalo poskytovatele finančních služeb k účtování 

implicitních. Ačkoliv již byla vykonstruována teoretická koncepce DPH právě pro účely 

postihu implicitních poplatků (tzv. cash-flow approach), v praxi nenašla uplatnění, a to 

pravděpodobně zejména z obav ze zvyšování přímých i nepřímých administrativních nákladů 

[52, s. 13]. 

V případě konstrukcí DBP a FTT nelze spatřovat přímou propojenost se systémem 

DPH, nicméně jejich zavedení by mohlo být podpořeno právě výše uvedenými důvody. 

Ačkoliv by výsledná transmise nebyla identická, takto zavedená bankovní daň by mohla 

sloužit právě jako alternativa k DPH a zmírnit tak výhodu finančního sektoru. Na druhé straně 

je nutné uvést výsledek popisné analýzy, kterou jsem provedl v první kapitole. V případě 

FAT1 je totiž možné uvažovat takto nastavenou konstrukci právě jako specický druh DPH, 

např. v Izraeli finanční instituce platí bankovní daň v upravené formě FAT1, která má 

shodnou sazbu jako DPH, tedy 16 % [52, s.13]. Lze tedy shrnout, že za předpokladu 

osvobození finančních služeb od DPH se bankovní daň jeví jako vhodná alternativa, která má 

potenciál alespoň částečně snížit výhodu, která za současného stavu pro finanční instituce 

vyplývá. V tomto smyslu se tedy tento dopad jeví jako pozitivní. 

Pro určení pravděpodobnosti a celkové významnosti je nutné vrátit se k výše uvedené 

provázanosti s potenciálním dopadem přesunu daně na koncového klienta. Pokud se totiž toto 

riziko naplní a jednotlivé banky budou přesouvat de facto celou část daně do svých cen, 

potom nelze hovořit o zdanění finančního sektoru v pravém slova smyslu. Ve výsledku pak 
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pravděpodobnost potenciálního „smazání” stávajících výhod a náprava pokřiveného trhu bude 

dána inverzně k pravděpodobnosti přesunu daně na klienta. Ačkoliv o reálném dopadu s 

největší pravděpodobností rozhodnou faktory, které jsem uvedl v předešlé kapitole, budu s 

ohledem na závěry v ní učiněné a na základě výše uvedeného inverzního vztahu považovat 

tento pozitivní dopad za spíše nepravděpodobný.  

Ačkoliv je akcent na absenci DPH u finančních služeb jedním z hlavních argumentů 

zastánců bankovní daně, nelze jej subsumovat pod primární cíle tohoto regulatorního 

opatření. Již v úvodu jsem totiž uvedl spojitost bankovní daně s finanční krizí zároveň s 

požadavkem na reparační a preventivní funkci. Požadavek zdanění finančních služeb je 

možné chápat spíše jako sekundární efekt bankovní daně, jelikož úvahy ohledně této 

problematiky jsou dlouhodobější a bezprostředně nesouvisí s aktuální finanční krizí. Zároveň 

s tím je nutné uvést, že v případě nulového přesunu daně na klienta a plné realizaci tohoto 

potenciálního dopadu nelze případná pozitiva stavět na stejnou úroveň jako negativa, která 

vyplývají z předešlé subkapitoly. Přes výše uvedené však lze stále považovat zdanění 

finančních služeb za významnější potenciální dopad, jelikož je způsobilý eliminovat stávající 

distorze na trhu. Výsledná tabulka tedy bude vypadat následujícím způsobem: 

Tabulka 4 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Pozitivní Spíše nepravděpodobné 4 

 

Zdroj: vlastní tvorba autora 

3.3.3    Neefektivní alokace a omezení aktivity 

V návaznosti na předchozí dvě subkapitoly je nutné uvést, že další variantou, jak 

přenést daň na klienty, je zvýšení úroků u bankovních úvěrů v dané ekonomice. Nižší zisk 

(vyvolaný jak snížením krátkodobých investic
55

, tak přímým dopadem daně jako takové) 

bankovních institucí by se totiž mohl promítnout do nižší úvěruschopnosti bank (resp. 

nákladnějšímu financování přes bankovní úvěry, a to zejména pro korporátní klientelu). 

Výsledná situace by měla negativní důsledky pro hospodářský růst a byla by způsobilá 

vyvolat neefektivní alokaci kapitálu [53]. Pod pojmem „omezení aktivity“ je pak v tomto 

smyslu nutné vnímat i uzavírání poboček a propouštění zaměstnanců jednotlivých bankovních 

institucí.  

                                                 
55

 Jedná se o specifický dopad FTT, více k tomuto tématu viz. subkapitola 3.3.5 
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 Ačkoliv i zde platí propojenost reálné pravděpodobnosti uvedeného potenciálního 

dopadu s výší příjmové stránky a konkurenčního prostředí na trhu (jak jsem uvedl výše), je 

nutné upozornit na výraznou distinkci. Bankovní úvěry jsou totiž z velké části vázané na 

pevný a smluvně daný způsob úročení. Tato rigidita pak evokuje, že výsledná transmise 

přenosu daně by proběhla spíše přes komplexní systém bankovních poplatků než 

prostřednictvím zvýšení úroků u poskytnutých bankovních úvěrů. Je vhodné také upozornit na 

relativní „skrytost“ změny sazebníku poplatků od zvýšení úroků (a tím snadnější přijetí ze 

strany klientů) a na existenci substituce v případě žádosti o úvěr (na trhu existuje mnoho 

nebankovních subjektů, které poskytují úvěry, naproti tomu jedině banka má právo přijímat 

vklady od veřejnosti).  

Na rozdíl od jiných potenciálních dopadů jsou v tomto případě již patrné určité 

empirické zkušenosti. Jako příklad zde poslouží výše uvedená extrémnější situace bankovní 

daně v Maďarsku. V aktuální době totiž jedna z největších tamních bank – dceřiná společnost 

skupiny Erste oznámila svůj záměr zavřít v zemi čtvrtinu poboček a propustit až 450 lidí, dle 

vyjádření generálního ředitele skupiny Erste je to reakce na nepřátelské chování vlády vůči 

bankovním institucím [54]. Je nutné dodat, že nepřátelským chováním je bezesporu myšlena i 

bankovní daň, nicméně tamní regulace je v aktuální době velmi tvrdá a de facto experimentuje 

s novými kontroverzními opatřeními. Nelze tedy mít za nezpochybnitelný fakt, že daná 

situace je vyvolána pouze zavedením bankovní daně. Spíše se tak potvrzuje závěr ohledně 

extrémně vysoké daňové sazbě a růstu pravděpodobnosti negativních dopadů. Samotná 

identifikace tohoto potenciálního dopadu by pak měla upozornit na nutnost opatrnosti při 

konstruování jednotlivých forem bankovní daně. 

Na základě výše uvedené analýzy je zřejmé, že tento potenciální dopad lze označit 

jako negativní, jelikož snížení úvěruschopnosti a destabilizace bankovního prostředí je jasně 

způsobilé vyvolat velké škody pro celou ekonomiku. Na druhou stranu je zřejmé, že 

pravděpodobnost nastání takového dopadu je velmi malá. Očekávaná příjmová stránka daně 

by musela být extrémně vysoká, aby donutila jednotlivé banky omezit aktivity na daném trhu 

a případně hledat jinou transmisi přenosu než přes bankovní poplatky. Jeden ze základních 

předpokladů této analýzy je však neuvažování extrémů, tento potenciální negativní dopad tak 

hodnotím jako relativně nevýznamný. Výsledná analýza je pak ilustrována následující 

tabulkou: 
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Tabulka 5 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Negativní Nepravděpodobné 2 

Zdroj: vlastní tvorba autora 

3.3.4     Přesun daňového domicilu a odchod z trhu 

Další nebezpečí v případě zavedení bankovní daně je možné identifikovat v rámci 

druhého předpokladu
56

, kterým je přesun daňového domicilu a odchod z trhu. Aby se 

jednotlivá banka vyhnula tomuto regulatornímu opatření, může přenést své sídlo do jiné 

země/ekonomiky, kde pro ni existuje mírnější systém regulace. Přímý odchod z trhu je pak 

absolutním vyvrcholením neochoty dané instituce toto opatření nést a evokuje jeho špatně 

nastavenou konstrukci. Oba výše uvedené potenciální dopady podrobím (pro větší 

přehlednost) analýze v jedné subkapitole, jelikož je nutné vypořádat se s obdobným okruhem 

problémů.  

 Odchod z trhu 

Uvedené potenciální dopady jsou shodné pro všechny konstrukce bankovní daně, 

přičemž je splněn první předpoklad analýzy. Pro ucelenější náhled do problematiky je však 

nutné na tomto místě upozornit na jednotlivé distinkce, které se v této oblasti vyskytují. Jedná 

se zejména o vztah odchod z trhu a konstrukci FTT. Jak jsem již uvedl výše, s tímto 

regulatorním opatřením máme určité empirické zkušenosti, a to zavedení obdobné alternativy 

ve Švédsku v roce 1984. V případě uvalení transakční daně na všechny obchodníky na daném 

trhu je tak možné, že se tento potenciální dopad stane reálným, a díky vysoké mobilitě 

kapitálu se obchodování přesune do jiné země. V současné době je nicméně toto riziko 

identikované a pro jeho zmírnění se uvažuje jiný okruh subjektů daně (viz. FTT v EU, kde 

daň nedopadne na institucionální obchodníky se sídlem mimo EU a zároveň ji evropské 

instituce budou povinny platit i v případě obchodování v zahraničí). 

 Je zřejmé, že v případě reálného odchodu banky z daného trhu se bude jednat o 

absolutní omezení obchodní aktivity. Platí tedy stejné argumenty, které jsem uvedl v předešlé 

subkapitole. Ztráta stabilního subjektu v bankovním odvětví či přesun obchodování na 

finančních trzích lze identifikovat jako jasně negativní potenciální dopady. Nastavená 
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 Existuje možnost přesunu do jiné ekonomiky. 
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konstrukce by však musela být univerzální
57

, s velmi vysokou sazbou a širokým základem 

daně, aby došlo ke skutečnému naplnění. Odchod z trhu tak představuje extrémní vyústění 

špatně nastaveného způsobu regulace a spíše než o reálnou hrozbu se jedná o odstrašující 

argument odpůrců bankovní daně. Významnost v tomto případě bude uvažována jako střední, 

jelikož je tento potenciální dopad v určitých specifických podobách reálnější a jeho 

rozpoznání by mělo sloužit ke stanovení pomyslných bariér, které by napomohly k absolutní 

minimalizaci pravděpodobnosti nastání. Na základě výše uvedeného tedy lze výsledek 

analýzy prezentovat následovně: 

Tabulka 6 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Negativní Nepravděpodobné 3 

Zdroj: vlastní tvorba autora 

 

 Přesun daňového domicilu 

Tento potenciální dopad se dá popsat jako relativně mírnější alternativa výše 

uvedeného
58

. Ačkoliv by pro jednotlivé instituce byl přesun daňového domicilu (resp. sídla)  

velmi administrativně a finančně náročný, existuje reálné nebezpečí, že v konfrontaci s 

očekávanými dopady bankovní daně dojde k jeho realizaci. Jak jsem již uvedl výše, finanční 

sektor vykazuje nadprůměrné zisky v porovnáním s jiným odvětvím. Bankovní instituce tak 

patří tradičně k nejvýznamnějším plátcům různých alternativ daně z příjmů právnických osob 

a  přesunutí daňového domicilu, které je vyvolané uvalenou bankovní daní, tak lze vnímat 

jako jasně negativní, a to z důvodu vypadnutí významného zdroje příjmů státních rozpočtů a 

ohrožení stability systému veřejných financí. 

V tomto smyslu je nutné opět upozornit na rozdílnost pravděpodobností u jednotlivých 

konstrukcí. V případě uvalení FAT a DBP totiž banka nemá příliš možností, jak se dané dani 

bez omezení obchodní aktivity vyhnout. Pokud totiž např. v České republice bude operovat 

instituce s bankovní licencí, musí se jednat o akciovou společnost se sídlem v České 

republice
59

 [55] a jako taková má povinnost na daném území odvádět daně. Nelze opominout 

také možnost zřízení pobočky v rámci jednotné evropské licence. Taková pobočka sice nemá 
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 Povinnost odvádět daň by byla stanovena pro všechny obchodníky. 
58

 Jelikož při úplném odchodu je zřejmé, že banka také nebude odvádět další daně a dojde navíc k úplnému 

utlumení obchodní aktivity na daném trhu. 
59

 Obdobná podmínka je identifikovatelná ve většině legislativních úprav bankovního sektoru. 
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právní subjektivitu, nicméně je povinna účastnit se systému pojištění vkladů a podléhá daňové 

povinnosti v rámci své činnosti v České republice [56]. Nelze tedy předpokládat, že by se 

touto cestou dalo bankovní dani vyhnout. 

Pokud ale bude banka profilovaná jako investiční a její hlavní obchodní aktivity se 

budou odehrávat na trzích s cennými papíry, lze se domnívat, že v případě zavedení 

konstrukce FTT se pravděpodobnost nastání tohoto potenciálního dopadu zvýší. V tomto 

případě pak bude záležet na zákonné úpravě subjektů daně. Pokud budou daň povinni odvádět 

všichni obchodníci na daném trhu, a to bez ohledu na své sídlo, zvýší se nebezpečí výše 

uvedeného odchodu z trhu a úvahy ohledně přesunu daňového domicilu by byly irelevantní. 

Na druhé straně, v případě nastání situace, kdy by tuto daň byly povinny platit pouze finanční 

instituce se sídlem na daném území, by bylo možné tuto hrozbu považovat za reálnou. 

Na základě výše uvedeného pak lze tento potenciální dopad obecně označit jako spíše 

nepravděpodobný a zdůraznit, že v tomto případě bude vždy záviset na dané konstrukci a 

zákonné úpravě bankovní daně. Pokud by došlo k reálnému naplnění, lze konstatovat, že by 

nastalá situace byla jasně v rozporu se základními cíly bankovní daně a byla by  (z důvodů 

uvedených výše) způsobilá vyvolat velké škody pro celou ekonomiku. Výslednou tabulku, 

která reflektuje závěry této analýzy, je tedy možné vykonstruovat následovně:  

Tabulka 7 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Negativní Spíše nepravděpodobné 4 

Zdroj: vlastní tvorba autora 

3.3.5    Omezení spekulativních obchodů 

Analýza tohoto potenciálního dopadu bude muset být nejvíce komplexní, jelikož v 

tomto případě nelze na první pohled použít intuitivní zařazení mezi pozitivní či negativní 

dopady. Omezení spekulativních obchodů je spojeno pouze s FTT a jelikož UFTT
60

 postihuje 

všechny transakce, lze konstatovat, že právě SFTT je přímo zaměřena na dosažení tohoto cíle. 

Pro účely komplexní analýzy je tedy nutné zaměřit se nejprve na otázku, co je to spekulace a 

jakým způsobem souvisí s finanční krizí. 
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 UFTT samozřejmě také postihuje obchody s cennými papíry, její funkce je spíš toliko reparační než přímo 

cílená na omezení spekulací, ke kterým by ale (dle logiky věci) mělo dojít stejně jako v případě SFTT. 
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Definici samotné spekulace je velmi nesnadné vykonstruovat, podle ekonomického 

slovníku se jedná o sázku na určitý vývoj v budoucnu a taková sázka pak bývá spojena 

s relativně velkou mírou rizika [57]. V současné době však bývá pojem „spekulace na trzích” 

často spojován s velmi krátkodobým obchodováním, které se provádí na základě složitých 

matematických modelů, které vycházejí zejména z technické analýzy
61

 trhů s cennými papíry. 

Tyto krátkodobé pozice jsou pak spojeny s vyšší rizikovostí a obrovským objemem 

jednotlivých transakcí. 

Pro lepší uchopení celé problematiky je vhodné uvést základní ekonomické teorie, 

které souvisejí s problematikou spekulativních obchodů. V tomto smyslu se pak bude jednat 

zejména o dvě teorie z oblasti psychologické analýzy trhů s cennými papíry. První se nazývá 

Teorie spekulativních bublin a vychází z koncepce davové psychózy od psychologa Gustava 

Le Bona.  Podle této teorie dochází na trzích k nadměrné reakci investorů na určitou událost, 

kdy („díky” davové psychóze) investoři vnímají sebemenší podnět jako velmi intenzivní. V 

rámci pozitivní nálady pak dochází k velkému růstu ceny a růstu bubliny
62

, která (jakmile 

názor davu ovlivní určitý negativní podnět) následně také velmi rychle splaskne a dojde k 

rapidnímu poklesu ceny. Tento fakt pak způsobuje velké výkyvy na trzích a v případě 

splasknutí hrozí, že zavládne negativní nálada na celém trhu. Za takové situace je možné, že 

hrozbě krachu budou vystaveny i relativně zdravé firmy a dojde k „přelití” krize na finančních 

trzích do celé ekonomiky [58]. 

Druhá teorie je od všeobecně uznávaného ekonoma Johna Maynarda Keynese, který 

rozdělil investory na dvě skupiny. Do první patří individuální investoři, kteří jsou ovlivňováni 

vlnami pesimismu, optimismu a emocí. V zásadě se tedy jedná o analogickou situaci, která je 

uvedena výše. Druhá skupina je představována profesionálními investory, kteří se na rozdíl od 

prvé skupiny snaží porozumět psychologii davu a zachovat se opačně, tedy „jít proti proudu“. 

Na základě výše uvedeného pak Keynes uvádí dva základní druhy investování, a to právě 

spekulaci a podnikavost. Zatímco spekulace vychází ze znalosti psychologie trhu, 

podnikavost se soustředí především na znalost budoucí hodnoty dané akcie [58]. Keynes 

považoval spekulaci za škodlivou a při analýze jeho názorů je možné reflektovat hlavní 

názory zastánců bankovní daně ve spojitosti s tímto potenciálním dopadem. 
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 Technická analýza vychází ze systematického zkoumání a vyhodnocování minulých a současných dat, které 

jsou vytvářeny trhem, tj. především cena, objem obchodování a volatilita. 
62

 Pojem „bublina“ je všeobecně přijímané označení pro instrument s vysokou cenou, která neodpovídá reálné 

situaci. 
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Ačkoliv jsem v první kapitole uvedl, že se základní koncepcí FTT přišel ekonom 

James Tobin ve spojitosti s obchodováním s cizí měnou, je nutné dodat, že určitý typ 

transakční daně uvažoval již Keynes. Jeho úvaha spočívala v tom, že tento typ daně by měl 

„omezit spekulace neinformovaných finančních obchodníků, jež zvyšují volatilitu finančních 

trhů a tím ohrožují kapitalistický systém” [59]. Keynes tento typ obchodování přirovnával 

k jisté obdobě kasín a takto koncipovaná daň pak měla sloužit ve veřejném zájmu k jeho 

omezení. Analogie kasín pak v tomto smyslu vychází právě z nedokonalé informovanosti a 

především vysoké míry rizika, jelikož krátkodobou predikci vývoje je vždy velmi nesnadné 

vystihnout. 

Spekulativní obchody jsou vždy spojeny s určitými transakčními náklady jako jsou 

např. náklady na získání informací, čas nutný k rozhodování a právě různé typy daní a 

poplatků. Zvýšením daní, resp. zavedením nového typu daně, dojde ke zvýšení transakčních 

nákladů, tím dojde k menší atraktivnosti takto prováděných obchodů (jelikož bude nutné 

realizovat vyšší zisk k pokrytí takových nákladů) a ve výsledku je pravděpodobné, že 

skutečně dojde k omezení spekulativních obchodů. V současné době lze zejména akciové trhy 

označit za velmi likvidní, s velkým objemem obchodů a např. v USA je průměrná doba držby 

akcie odhadnuta na 22 sekund [60]. Danou situaci pak odráží graf celkového vývoje objemu 

finanční transakcí ve světě: 

Graf 5 

 

Zdroj: [61, s.4] 
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Na základě výše uvedeného je tedy patrné, že spekulativní obchody lze označit za 

procyklické. V případě poklesu jsou totiž způsobilé výsledný dopad akcelerovat a dále tak 

prohloubit potenciální finanční krizi, zejména proto jsou pak „trnem v oku“ politiků, kteří 

volají po jejich omezení. Na tomto místě je však vhodné dodat, že samotná akcelerace je spíše 

důsledkem než samotnou příčinou finanční krize. Vztah mezi nestabilitou trhu a výší 

transakčních nákladů pak ilustruji následujícím grafem: 

Graf 6 

 

Zdroj: [62] 

Na ose x je znázorněn čas a na ose Y pak návratnost investic. Graf nejvíce nahoře 

představuje situaci s nízkými transakčními náklady a graf dole pak situaci s vysokými. 

Z uvedeného grafu tedy lze vysledovat určitou korelaci mezi uvedenými parametry a 

konstatovat, že trh bude více stabilní, pokud budou existovat vyšší transakční náklady. 

Velkým problémem však zůstává, že takto uměle nastavená „stabilita“ bude mít velký dopad 

na likviditu daného trhu. Jednoduše řečeno – v případě příliš vysokých transakční nákladů se 

nebudou na trhu vyskytovat extrémní situace, jelikož se na daném trhu pravděpodobně vůbec 

nebude obchodovat. Právě omezení likvidity a s tím související negativní dopady je nutné 

označit jako určitý protipól názorů, které uvádějí pouze pozitivní dopady s ohledem na výše 

uvedené argumenty (viz. Keynes a Teorie spekulativních bublin).  
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Na základě výše uvedeného je tedy patrné, že v rámci analýzy tohoto potenciálního 

dopadu se můžeme setkat jak s pozitivy, tak i s negativy. Jeden ze základních cílů bankovní 

daně je odradit finanční instituce od „příliš rizikového obchodování“. Takto nastavená 

koncepce je však velmi neurčitá. Toková daň nedokáže rozpoznat původ každého parciálního 

zisku z obchodů a rozpoznat, zda se jedná o přípustné
63

 riziko. Základní premisa, že veškeré 

krátkodobé obchody (viz. výše – často v řádu vteřin či méně) jsou pro finanční stability 

škodlivé, nemusí být nutně správná. Spekulativní obchody totiž mají své nezastupitelné místo 

v každé fungující ekonomice, na daný trh dodávají likviditu a napomáhají tak k efektivnější 

alokaci kapitálu. Je navíc nutné položit si otázku, zda v případě uvalení daně s nízkou sazbou 

dojde ke skutečnému omezení či k přenastavení matematických modelů, které by byly 

schopny dosahovat takového zisku, který by pokryl i vyšší transakční náklady. Taková situace 

by totiž paradoxně vedla k pravému opaku zamýšleného opatření, jelikož vyšší ziskovost jde 

„ruku v ruce“ s vyšší rizikovostí. Toto riziko však zmírňuje skutečný dopad této daně, jelikož 

sám J. Tobin uvedl, že v případě daňové sazby 0,2 % a opakování obchodu s tím samým 

instrumentem každý den, představuje roční výnos daně až 48 % z hodnoty transakce [63, 

s.11].  

Výsledné označení tohoto potenciálního dopadu jako pozitivního či negativního je 

tedy velmi nesnadné. I přes stanovení třetího předpokladu
64

 je nejasné, zda by k omezení 

příliš rizikových obchodů skutečně došlo. Této domněnce pak nahrává i vyjádření MMF 

(Mezinárodního měnového fondu): „Je jasné, že je čím dál snazší vytvořit deriváty a s jejich 

pomocí transakční daň obejít. V případě daní platí, že čím jednodušší, tím lepší. Není úplně 

zjevné, že nejjednodušší je složitě vytvořit něco, co půjde potom relativně snadno obejít“ [64]. 

Pokud ale budeme uvažovat hypotetickou situaci, při které dojde k uvalení velmi malé sazbě 

daně na dané transakce, potom je spíše pravděpodobné, že k omezení spekulativních obchodů 

skutečně dojde, a jelikož platí, že „malé zvýšení transakčních nákladů (doprovázené jen 

malým snížením objemu obchodu) může vést ke značnému snížení minimálních a maximálních 

zisků a ztrát“ [62], bylo by možné danou situaci považovat za spíše pozitivní. Stále ale platí 

uvedené potenciální negativní dopady a v transakční dani tak nelze spatřovat „spasitele” 

finančních trhů. Vždy bude nutné kalkulovat se všemi alternativami možného vývoje. V rámci 

své analýzy tedy přiřadím tomuto potenciálnímu dopadu významnost 3, která bude reflektovat 

možné zvýšení stability finančních trhů a zároveň ohrožení likvidity spolu s nejasností 
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 Samotný pojem přípustného a nadměrného rizika by mohl být sám o sobě podnětem k polemice 
64

 Zařazení v rámci prvního kritéria bude probíhat relativně samostatně. Pokud bychom totiž šli do důsledku, tak 

k omezení spekulativních obchodů může dojít pouze v případě absolutně globálního zavedení, což je v tomto 

smyslu v rozporu s druhým předpokladem.  
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ohledně skutečného nastání (při úvaze všech uvedených argumentů). Za těchto předpokladů 

tedy výsledná tabulka vypadá následovně: 

Tabulka 8 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Spíše pozitivní Spíše pravděpodobné 3 

Zdroj: vlastní tvorba autora 

3.3.6     Morální hazard 

Zavedení bankovní daně má jasně evokovat, že finanční pomoc vybraným subjektům 

není zcela bez povinnosti následného protiplnění. Následná povinnost odvádět definovanou 

daň má zmírnit riziko určitého pohodlí bankovních institucí a nekonečné spoléhání se na 

případnou pomoc ze strany státu při existenčních problémech. Jinými slovy by tedy mělo dojít 

ke snížení morálního hazardu tak, jak jsem ho definoval v první kapitole této práce. Již 

v kapitole ohledně příjmové stránky bankovní daně jsem však ukázal, že za určitých 

podmínek nejen, že nemusí dojít ke snížení morálního hazardu, ale ve výsledku může 

nastat jeho zvýšení. V rámci této subkapitoly se tedy budu soustředit na dvě alternativy. 

V první budu uvažovat neexistenci záchranného fondu a předpokládat, že vybrané příjmy 

z této daně budou plynout přímo do státního rozpočtu. Druhá alternativa pak bude ilustrovat 

situaci se zavedením takového  fondu. 

 Neexistence záchranného fondu 

V případě neexistence speciálního fondu je na místě položit si otázku, zda má 

bankovní daň potenciál působit toliko výchovně na manažery jednotlivých bank, že se do 

budoucna případné přílišné expozici vůči riziku raději vyhnou, čímž dojde ke snížení 

morálního hazardu. I přes jasně vytyčenou reparační funkci bankovní daně nelze vždy přesně 

identifikovat příčinnou souvislost mezi zaviněním jednotlivých manažerů a vzniklou újmou 

pro danou banku, resp. celou ekonomiku
65

. V problémech se totiž ocitly i relativně zdravé 

banky, které ale byly vystaveny zhoršování stability sektoru, zamrznutím mezibankovních 

trhů a nebezpečí tzv. runu na banku.  

„Trest pro banky“, jak je bankovní daň občas nazývána, pak nemá prostředky, jakými 

by postihl právě nekalé jednání a dal tak jasně najevo, jaké jednání nebude do budoucna 
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 Naproti tomu je vhodné dodat, že souvislost mezi výslednou konstrukcí bankovní daně a průběhem finanční 

krize, resp. řešení jejích následků, je identifikovatelná (viz. 2 kapitola). 
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tolerováno
66

. Všeobecné zavedení bankovní daně tak sice má potenciál vyslat do budoucna 

jasnou zprávu o případných následcích nutnosti záchrany ze strany státu, nicméně  nutnost 

jako takovou nijak neřeší. Při existenci subjektů „Too big to fail“ v dané ekonomice bude 

vždy existovat i jistá míra morálního hazardu.  

Prostředky, nutné k dosažení jeho snížení, je pak spíše vhodné hledat v etických 

kodexech a obchodních zásadách, než v zavedení bankovní daně. Snížení morálního hazardu 

je tedy jasně pozitivní, nicméně s ohledem na výše uvedené lze stanovit velmi malou 

pravděpodobnost tohoto potenciálního dopadu. Za existence lepších alternativ k dosažení 

tohoto účelu je pak vhodné považovat snížení morálního hazardu v souvislosti s bankovní 

daní jako relativně nevýznamné. Výše uvedené tedy lze shrnout v následující tabulce: 

Tabulka 9 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Pozitivní Nepravděpodobné 2 

Zdroj: vlastní tvorba autora 

 

 Konstrukce záchranného fondu 

    V rámci této subkapitoly se pokusím zodpovědět otázku, jakým způsobem existence 

takového fondu ovlivní chování jednotlivých bank a zda je možné očekávat zvýšení či snížení 

morálního hazardu. Ačkoliv jsem již koncepci záchranného fondu uvedl v první kapitole, je 

vhodné na tomto místě provést rychlou rekapitulaci. Záchranný fond je tedy takový fond, do 

kterého by měly plynout prostředky vybrané z bankovní daně, a který by v případě 

existenčních problémů poskytl bance určitou finanční pomoc. Hlavní záměr této konstrukce je 

především omezit budoucí potenciální pomoc, která by byla financována přímo ze státních 

rozpočtů a tím ochránit daňové poplatníky. V tomto případě tedy lze rozpoznat především 

preventivní funkci bankovní daně tak, jak byla uvedena v první kapitole. 

Lze mít za předmětné, že zejména při stanovení klauzule de minimis
67

 v rámci 

jednotlivých konstrukcí bankovní daně dojde k samotné identifikaci případných budoucích 

příjemců tohoto fondu. Takový fond pak vlastně zprostředkuje jasnější označení subjektů 
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 Daň odstupňovaná podle míry zavinění by byla neuvěřitelně složitá a zcela jistě by nedošlo k zamýšlenému 

efektu. V případě identifikace nekalostí pak navíc nastupuje osobní odpovědnost konkrétního manažera a smysl 

„trestání“ celé banky by byl přinejmenším diskutabilní. 
67

 Viz. výše – klauzule de minimis většinou představuje určitou velikost bilanční sumy, od které je bankovní 

instituce povinna tuto daň odvádět. 
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„Too big to fail”, kteří si tak mohou ještě více uvědomit specifika svého postavení. V 

návaznosti na výše uvedené pak nelze předpokládat, že v tomto smyslu dojde ke snížení 

morálního hazardu. Naopak, za předpokladu jasné identifikace významných institucí, může 

dojít k tomu, že takové subjekty budou na případnou pomoc ještě více spoléhat, jelikož bude 

mnohem lépe predikovatelná.  

Takto nastavená koncepce pak signalizuje spíše zvýšení morálního hazardu. Pokud 

bychom však uvažovali hypotetickou situaci, ve které by případná pomoc z takového fondu 

byla vázána na řadu dalších podmínek (sankční povahy – např. obměna managementu, účast 

zástupců fondu na dalším rozhodování v dané bance, atp.), je pravděpodobné, že by došlo ke 

zmírnění tohoto potenciálního dopadu. Je nutné dodat, že v případě stanovení podmínek, za 

kterých by se finanční pomoc vůbec nevyplácela (např. v případě jasného selhání interních 

kontrolních mechanismů banky), stále by zůstala nevyřešená otázka, zda takový subjekt 

nechat „padnout” či zachránit jinými prostředky
68

. Taková podmínka by tedy byla také 

způsobilá omezit toto riziko, nicméně její stanovení by byla (za předpokladu Too big to fail 

instituce) v rozporu se zamýšleným cílem ochránit daňové poplatníky. 

Je zřejmé, že i v případě existence takového fondu nelze automaticky očekávat 

svévolné jednání jednotlivých bank a podstupování nadměrného rizika.  Nicméně i tak lze 

pravděpodobnost v tomto smyslu stanovit jako „spíše pravděpodobné”, aby byla patrná 

nutnost úvah ohledně stanovení komplexnějších podmínek, za kterých by tento fond 

poskytoval finanční pomoc. V návaznosti na výše uvedené lze tento potenciální dopad označit 

jako spíše negativní, tato subsumpce pak evokuje možnost zvýšení morálního hazardu spolu s 

existencí nástrojů k jeho omezení a výslednou potenciální ochranu daňových poplatníků. 

Zvýšení morálního hazardu je možné označit jako spíše sekundární  dopad v případě špatně 

vykonstruované příjmové stránky a jako takový pak spíše nevýznamný. Stále je však nutné, 

zejména v případě zavedení bankovní daně s konstrukcí záchranného fondu, kalkulovat i s 

touto alternativou budoucího vývoje. Výslednou tabulku je tedy možné stanovit jako:  

Tabulka 10 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Spíše negativní Spíše pravděpodobné 2 

Zdroj: vlastní tvorba autora 
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 Např. opět ze státního rozpočtu. 
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3.3.7     „Přeregulovanost” 

Potenciální dopad ve formě „přeregulovanosti” v tomto smyslu znamená nadměrnou 

regulatorní zátěž pro celý bankovní sektor. Vzhledem ke specifičnosti daného sektoru je 

zřejmé, že určitý stupeň regulace a dohledu je (pro účely efektivnějšího fungování) nezbytný. 

S nástroji regulace je ovšem nutné zacházet obezřetně, jelikož jejich neuvážená aplikace může 

vést k destabilizaci celého odvětví.  

Již v samotném úvodu do této práce jsem uvedl, že bankovní daň by měla být vnímána 

jako další regulatorní nástroj. Je tedy nutné zaměřit se na otázku, zda takový nástroj není z 

pohledu očekávaného vývoje regulace nadbytečný. V tomto smyslu se tedy zaměřím 

především na souvislost bankovní daně a zamýšlených regulatorních opatření, která jsou 

známá svým souhrným názvem Basel III. Tato opatření (stejně jako bankovní daň) reagují na 

nedávnou krizi finančního sektoru a jedním z jejich hlavních cílů je snížení pravděpodobnosti 

krizí a posílení odolnosti celého bankovního sektoru [65]. Plná implementace tohoto 

regulatorního nástroje je stanovena na rok 2019, nicméně je nutné uvést, že se nejedná o 

„nárazové” zavedení, ale o postupné, kdy bankovní instituce budou povinny parciální 

požadavky plnit v průběhu času. Provést analýzu Basel III není cílem této práce, je tedy nutné 

velmi zjednodušeně vystihnout hlavní dopad na banky. Jako primární požadavek v tomto 

smyslu je možné označit zvýšení kapitálu, který bude nutné držet pro pokrytí jednotlivých 

typů rizik.  

Právě tento fakt je pak zásadní při analýze potenciálních dopadů bankovní daně, 

jelikož dle vyjádření EBA (European Banking Authority) v případě okamžitého zavedení 

Basel III by velkým evropským bankovním institucím chybělo dohromady kolem 242 miliard 

eur kapitálu [66]. Je tedy otázkou, zda v situaci, kdy stále doznívají důsledky finanční krize a 

v mnoha zemích nelze zdaleka tamní bankovní sektor označit jako stabilní, zavádět další zátěž 

pro banky v podobě bankovní daně. Na tomto místě je také vhodné poukázat na požadavek 

rychlosti zavedení v případě bankovní daně a rozvážné postupné zavádění Basel III, kde lze 

ještě navíc očekávat určité modifikace s ohledem na aktuální vývoj. Basel III má jasně 

vytyčené své cíle a prostředky k jeho dosažení a ačkoliv lze vést polemiku ohledně uvedené 

kapitálové „přísnosti” pro banky, stále se bezpochyby jedná o další prvek uceleného systému 

regulace a dohledu. V případě bankovní daně se však její deklarovaný účel mění doslova s 

průběhem času (omezení finančních krizí, spravedlivý podíl nákladů za finanční krizi, 

substitut DPH u finančních služeb, omezení spekulací, atp.), právě vzhledem k absenci jasně 
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definovaného cíle, který by zůstal kontinuitní, lze konstatovat, že se, spíše než o další 

ucelenou složku regulace, v tomto případě jedná o tzv. „šití horkou jehlou”.  

V návaznosti na kapitálovou nepřipravenost na regulatorní opatření, které také reaguje 

na nedávnou finanční krizi a v určitých aspektech řeší obdobný problém jako případné 

zavedení bankovní daně (především v souvislosti s finanční krizí), je spíše pravděpodobné, že 

by se zavedení další zátěže pro banky mohlo ukázat jako nadbytečné. V případě nesplnění 

kritérií z Baselu III by totiž daná instituce byla nucena ukončit či pozastavit činnost, v 

takovém případě by opět vyvstala problematika To big too fail a ohrožení důvěry celého 

sektoru. Lze mít za předmětné, že v takovém případě by opět zasáhl stát v podobě určité 

finanční pomoci. Paradoxně by tak bankovní daň „napomohla”  analogické situaci, kvůli které 

byla zavedena. Kombinace regulatorních nástrojů s obdobným účelem pak navíc evokuje výše 

uvedenou „přeregulovanost”, která se projeví zejména růstem nákladů na pokrytí rizika 

compliance
69

 a bude představovat určitou „svázanost” celého odvětví, která se pak negativně 

promítne omezením aktivity a růstem cen jednotlivých bankovních produktů. Na základě výše 

uvedeného tedy lze vykonstruovat následující tabulku
70

: 

Tabulka 11 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Negativní Spíše pravděpodobné 3 

Zdroj: vlastní tvorba autora  

3.3.8     Příjmy státního rozpočtu 

Zařazení tohoto potenciálního dopadu do analýzy se na první pohled může zdát 

iracionální, ipso facto se totiž nejedná o „potenciální“ dopad, ale o jasný fakt v případě 

neuvažování konstrukce záchranných fondů. Přesto je nutné ve výsledném grafu analýzy mít 

tento fakt zachycený, jelikož se jedná o jeden z hlavních důvodů, proč se zavedení bankovní 

daně vůbec uvažuje. 

Již výše jsem uvedl, že v současné době se stále více vyspělých ekonomik potýká 

s obrovským státním dluhem, který, spolu s případným nižším ratingem a nákladnější 

obsluhou, začíná udávat hlavní směr fiskální politiky a již nyní se můžeme setkat s reálnou 
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 Compliance v tomto smyslu znamená zajištění shody podnikatelské činnosti s právními a regulatorními 

požadavky [67]. 
70

 Významnost zde stanovím stupněm 3. Ačkoliv lze konstatovat, že v případě další nutnosti finanční pomoci se 

jedná o situaci jasně v rozporu s cíly bankovní daně a ohrožení stability celé ekonomiky, tento stupeň reflektuje 

komparaci s ostatními potenciálními dopady. 
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hrozbou státního bankrotu
71

. Prohloubení deficitů státních rozpočtů je jistě spjato i s následky 

finanční krize, je ale nutné uvést, že tento problém je dlouhodobějšího charakteru. Je tedy 

zřejmé, že jednotlivé vlády hledají způsoby, jakými lze omezit státní výdaje, popř. „posílit“ 

příjmy státního rozpočtu a zachovat tak stabilitu svých ekonomik. Jedním z takových opatření 

je právě bankovní daň. Její spojitost v tomto smyslu pak není nahodilá, finanční sektor 

vykazuje vyšší ziskovost a je dáván jako viník nedávné finanční krize. Pro takovou daň pak 

není těžké nalézt podporu především mezi občany (podle výsledků Eurobarometru je pro 

zavedení takové daně až 65% evropských občanů) [19].  

Stanovení nového příjmu do státního rozpočtu pak v tomto smyslu představuje 

pozitivní aspekt bankovní daně, jelikož se jedná o parciální snahu řešit aktuální problémy. 

Tento „potenciální” dopad pak představuje určitý druh protipólu negativních dopadů a nelze 

tak samozřejmě tvrdit, že samotná existence nového příjmu je sama o sobě pozitivní (vždy je 

nutné se vypořádat se všemi potenciálními dopady). Nicméně v rámci třetího předpokladu lze, 

za výše uvedených argumentů, identifikovat tento dopad jako pozitivní. Pravděpodobnost 

nelze stanovit jako zcela stoprocentní, jelikož stále existuje určité riziko odchodu banky, popř. 

přesunu daňového domicilu. Nicméně i s ohledem na výše uvedené lze tvrdit, že se jedná o 

pravděpodobnost, která bude velmi blízko zmíněné stoprocentní hranici. Určení významnosti 

je v tomto smyslu velmi nesnadné, jelikož se v pravém slova smyslu nejedná o potenciální 

dopad. Je tedy nutné znovu uvést, že se jedná o velmi specifickou oblast, jejíž analýza má 

pouze ilustrovat současné problémy vyspělých ekonomik ve spojitosti s bankovní daní. Na 

základě výše uvedeného tedy opět zvolím stupeň významnosti 3, jelikož je nutné si uvědomit, 

že pouhé zavedení bankovní daně státní rozpočty zcela „nespasí“ a s ohledem na mnohé 

negativní dopady se stále jedná o parciální řešení s nejasným výsledkem. Poslední tabulku 

v rámci analýzy potenciálních dopadů lze tedy uvést jako: 

Tabulka 12 

Potenciální dopad Pravděpodobnost Významnost 

Pozitivní Pravděpodobné 3 

Zdroj: vlastní tvorba autora 
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 Tato hrozba se stává čím dál tím reálnější zejména v případě Řecka. 
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3.4 Sumarizace jednotlivých závěrů 

 Již v úvodu do této kapitoly jsem uvedl, že mým hlavním cílem bude vykonstruování 

grafu, ve kterém budou přehledně uspořádány jednotlivé závěry, které jsem učinil v rámci 

jednotlivých subkapitol  analýzy potenciálních dopadů. Na ose x bude rozčlenění jednotlivých 

potenciálních dopadů podle toho, zda se dají označit jako pozitivní či negativní, samotné 

umístění v grafu bude vycházet ze stanoveného prvního kritéria a subjektivního umístění (v 

rámci komparace jednotlivých dopadů). Na ose y je pak uvedena pravděpodobnost a jelikož 

se opět jedná o subjektivní stanovení, lze nalézt v grafu 4 základní stupně pravděpodobností 

v souladu s druhým kritériem. Významnost pak určuje celkovou velikost daného 

potenciálního dopadu s ohledem na stanovenou hodnotu v rámci jednotlivých analýz. 

Výsledný graf lze tedy představit jako: 

    Zdroj: vlastní tvorba autora 

       Graf 6 
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K tomuto grafu je nezbytné dodat komentář k vysvětlení jeho výsledné podoby. 

Předně je nutné uvést, že ačkoliv základní rozřazení jednotlivých potenciálních dopadů 

vychází  ze závěrů učiněných v jednotlivých analýzách, přesné umístění je pak záležitostí 

spíše subjektivní (a propos odchod trhu je nejvíce nalevo, jelikož omezení aktivity či přesun 

daňového domicilu lze uvažovat jako jeho „mírnější“ formu, stejně tak umístění 

spekulativních obchodů akcentuje nejasnosti, se kterými se v dané oblasti můžeme setkat, 

atp.), a je možné (či dokonce vhodné) vést nad ním diskuse.  

Takto vykonstruovaný graf tak v žádném případě nemůže být použit k prostému 

kalkulu, zda převažují negativní či pozitivní potenciální dopady, a na základě tohoto zjištění 

pak vyřknout závěrečný ortel, zda se bankovní daň vyplatí či nevyplatí zavést. De facto ve 

všech jednotlivých analýzách jsem totiž poukázal na komplexnost celé problematiky a 

absenci empirických zkušeností. V tomto smyslu je také vhodné zhodnotit zjednodušující 

předpoklady, které jsem pro účely této analýzy vymezil. Nelze mít za nezpochybnitelné, že 

veškeré potenciální dopady jsou stejnou měrou spojené se všemi alternativami bankovní daně. 

V případě globálního zavedení pak „vypadnou“ hlavní negativní dopady s přeshraničním 

prvkem (přesun daňového domicilu a odchod z trhu), což je jeden z důvodů, proč je patrná 

snaha o koordinované zavádění. Jednotlivé potenciální dopady jsem v rámci prvního kritéria 

hodnotil relativně samostatně, přitom je však patrná jejich vzájemná provázanost
72

. Konečně 

pak samotné vymezení „extrémních“ bankovních daní
73

 je velmi neurčité a hranici lze označit 

za velmi tenkou. Je také nutné vrátit se k vymezení významnosti. Při stanovování tohoto 

kritéria jsem, na základě objektivních poznatků, vycházel spíše ze subjektivního zhodnocení. 

Zejména v případě nepravděpodobných potenciálních dopadů se projevila určitá míra 

korelace mezi významností a pravděpodobností (a propos nelze mít za stejně významný 

vysoce nepravděpodobný negativní dopad s relativně pravděpodobným). Kritérium 

významnosti tedy v tomto smyslu lze použít především pro účely komparace mezi 

jednotlivými potenciálními dopady. 

Hlavní přínos tohoto grafu je nutné spatřovat především v identifikaci 

nejvýznamnějších potenciálních dopadů a jejich orientačním umístění dle stanovených 

kritérií. Tato sumarizace pak může sloužit jako výchozí předpoklad při úvahách, jakým 

způsobem snížit pravděpodobnost a případně omezit potenciální negativní dopady či při 

analogicky opačných úvahách u pozitivních aspektů bankovní daně. 
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 Např. zdanění finančních služeb nebude efektivní a tím pozitivní, pokud bude možné celou daň přenést na 

klienty. Na možnou vzájemnou provázanost jsem se však vždy snažil upozornit. 
73

 Viz. čtvrtý předpoklad 
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4.    PREDIKCE VÝVOJE 

V rámci této závěrečné kapitoly se pokusím nalézt odpověď na otázku, jakým 

způsobem bude pokračovat další vývoj v oblasti bankovní daně a zda lze v blízké budoucnosti 

očekávat její zavedení. Vzhledem k rozsahu této práce se omezím nejprve na potenciální 

vývoj na úrovni G-20, který zároveň budu považovat za globální
74

, a následně především na 

osud tohoto regulatorního opatření na poli EU. 

4.1 Vývoj v rámci skupiny G-20 

Skupinu G-20 jsem již zmínil v první kapitole, pro úplnost dodávám, že se jedná o 

skupinu 19 zemí a EU, které reprezentují 90 % podíl na světovém HDP, 80 % zahraničního 

obchodu a dvě třetiny světové populace [68]. Od roku 2011 se zástupci jednotlivých zemí 

setkávají jednou za rok na summitech, kde řeší aktuální problémy světové ekonomiky. Je 

vhodné dodat, že případné deklarace této skupiny nemají povahu právního aktu, nicméně do 

jisté míry jednotlivé země zavazují (nikoliv právně) dohodnuté prostředky ekonomické 

koordinace uvést v platnost.  Jak je patrné z analýzy FAT (jelikož vychází ze zprávy MMF 

právě pro účely jednání skupiny G-20), v rámci této skupiny se řešila i problematika bankovní 

daně. 

Ačkoliv globální zavedení bankovní daně bylo již jednou na půdě G-20 odmítnuto, od 

předsednictví Francie v roce 2011 se očekával návrat diskusí ohledně tohoto regulatorního 

opatření. Takový vývoj ale nakonec nenastal, a to zejména kvůli striktně odmítavému postoji 

některých států (např. Kanady a Jižní Koreje) a také kvůli neshodě mezi samotnými 

členskými státy EU. V současné době skupině G-20 předsedá Mexiko a nejsou patrné žádné 

náznaky, že by se na příštím summitu mělo diskutovat i ohledně bankovní daně. Podmínka 

jednomyslnosti, kterou je nutné vzít v potaz i v tomto případě, pak předznamenává, že ke 

konečné shodě v této oblasti spíše nedojde. Ačkoliv jsou zástupci EU přesvědčeni, že lokální 

zavedení zlepší výchozí postavení v následných diskusích, není vůbec jisté, zda k nim 

na oficiální úrovni vůbec dojde. Finanční krize totiž nezasáhla jednotlivé finanční sektory 

stejnou silou a ti, jejichž sektor se ukázal jako relativně stabilní, pak nesdílí potřebu takové 

regulatorní opatření zavést. Je tedy zřejmé, že globální zavedení nelze v blízké budoucnosti 

očekávat. 
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 Při odsouhlasení a následném zavedení bankovní daně v zemích skupiny G-20 by bylo možné konstatovat, že 

se podařilo omezit negativní dopady, které souvisí s nekoordinovaným zavedením. Stále ale nelze považovat i 

takové přijetí za zcela globální, výše uvedené negativní potenciální dopady by stále byly identifikovatelné, byť 

s mnohem menší pravděpodobností. 
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4.2 Vývoj na poli EU 

Pro souvislejší a komplexnější predikci vývoje jsem se rozhodl koncipovat tuto 

subkapitolu ve formě otázek a odpovědí, které souvisejí s koordinovaným zavedením 

bankovní daně v celé EU. Na závěr této subkapitoly se pak pokusím o konstrukci přehledného 

schéma, které bude ilustrovat jakýsi kruh ve vývoji úvah ohledně tohoto regulatorního 

opatření. 

 Podaří se nalézt jednomyslnou shodu k přijetí současného návrhu FTT ? 

Ve druhé kapitole jsem uvedl schéma, které hrubě ilustrovalo názory jednotlivých 

členských států na tuto formu bankovní daně. Je zřejmé, že odpůrců v čele s Velkou Británií 

(Londýn je považován za finanční centrum celé Evropy a v případě zavedení FTT by tak 

největší podíl daně platila právě Velká Británie) je příliš mnoho a v rámci této skupiny lze 

identifikovat striktně odmítavé postoje. Ačkoliv je nutné znovu zopakovat, že bankovní daň 

velmi souvisí s politickou situací v jednotlivých zemích a nelze proto počítat s tím, že 

v případě změny vládnoucích politických stran zůstane názor beze změny, je zřejmé, že 

k jednomyslné shodě v této oblasti spíše nedojde. 

Dokonce i Německo, jako hlavní zastánce této formy bankovní daně, slovy ministra 

financí Wolfgana Schäubleho přiznalo, že snahy zavedení daně z finančních transakcí byly 

neúspěšné. Německý ministr financí na začátku dubna roku 2012 doslova prohlásil: 

„Nedokážeme to dotáhnout do konce“ [69]. Je tedy skoro jasné, že FTT nebude ve 

své současné podobě nakonec přijata. 

 Dojde k zavádění FTT lokálně, tj. v rámci jednotlivých členských států ? 

Zejména Francie již jasně deklarovala, že v případě neúspěchu koordinace v oblasti 

FTT zavede takovou transakční daň sama. V návaznosti na výše uvedené negativní 

potenciální dopady, které souvisejí zejména s nekoordinovaným zavedením bankovní daně, 

však lze mít za předmětné, že francouzská vláda provede rekapitulaci svého avizovaného 

úmyslu. Velmi pravděpodobně zvolí odlišnou koncepci transakční daně, např. daň za převod 

akcií, která v současné době platí ve Velké Británii
75

. Takové opatření však již nebude možné 

identifikovat jako bankovní daň, jelikož subjektem daně je v tomto případě prodávající, 

taková daň tedy dopadne i na firmy a domácnosti [69]. Na základě výše uvedeného tak spíše 

                                                 
75

 Je přinejmenším zajímavé, že Velká Británie je i přes existenci obdobné daně velkým odpůrcem FTT. 

Pozorovatelé to přičítají odlišné koncepci, menší sazbě a především faktem, že takto vybrané příjmy skončí ve 

státním rozpočtu Velké Británie a ne jako nový zdroj financování politik EU (viz. druhá kapitola). 
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nelze předpokládat lokální zavádění původních koncepcí FTT tak, jak tomu bylo v případě 

FAT. 

 Bude koordinované zavedení bankovní daně v EU „smeteno ze stolu“ ? 

Myšlenka bankovní daně má i přes svůj dosavadní neúspěšný vývoj silné zastánce 

v rámci EU. Je vhodné připomenout, že v případě koncepce FAT již byla jednomyslná shoda 

téměř vyjednána a v současné době lze identifikovat v mnoha členských státech bankovní daň 

ve formě DBP. Nekoordinované zavedení bankovní daně je navíc způsobilé vyvolat distorze 

na trhu a působit tak negativně v rámci jednotného evropského trhu. Je také vhodné dodat, že 

existuje shoda ohledně nedostatečného zdanění finančního sektoru, nikoliv však ve výsledné 

formě takového zdanění. Velmi pravděpodobně tedy bude i nadále patrná snaha o 

koordinované zavedení bankovní daně na poli EU, ale je zřejmé, že se již  nebude jednat o 

konstrukci FTT. 

 Budeme svědky návratu konstrukce FAT ? 

Tato alternativa vývoje se jeví s ohledem na výše uvedené jako velmi pravděpodobná. 

V současných diskusích na toto téma již lze zaznamenat tendence k tomuto dalšímu postupu. 

Konstrukce FAT totiž není tolik vázána na globální zavedení, a je tak všeobecně lépe 

přijímána. Ačkoliv jsem ukázal, že i v této oblasti je nutné vzít v potaz tzv. přeshraniční 

potenciální negativní dopady, jejich intenzita se dá označit za výrazně nižší než v případě 

FTT. Konstrukce FAT již navíc byla na poli EU diskutována a téměř odsouhlasena. V tomto 

smyslu je tedy na místě konstatovat, že případné navrácení diskusí by bylo spojené s relativně 

menšími administrativními náklady, jelikož analýzy ohledně jednotlivých koncepcí této 

konstrukce a identifikace potenciálních dopadů jsou již k dispozici.  

V souvislosti s tímto potenciálním vývojem je nutné vzít v potaz dva faktory, které 

znesnadní snahu o koordinované zavedení FAT. Za prvé se jedná o zmatečnost předchozího 

vývoje, který s bankovní daní souvisí. Nejasnosti ohledně potenciálních dopadů a střídání 

primárních účelů, pro které je nutné toto regulatorní opatření zavést, může způsobit, že na něj 

bude nadále nahlíženo s určitou mírou nedůvěry. Druhý faktor je již několikrát zmíněná 

podmínka jednomyslné shody. Ačkoliv pro původní záměr FAT byly všechny členské státy 

s výjimkou České republiky a Itálie [70], politická situace se od roku 2010 v mnoha zemích 

změnila a nelze tak se stoprocentní pravděpodobností předpověď, jaký postoj jednotlivé vlády 

v této oblasti následně zaujmou. Dle mého názoru je velmi nepravděpodobné, že by 

k jednomyslné shodě skutečně došlo (s ohledem na první faktor a např. s pokračujícím 
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nesouhlasným stanoviskem současné vlády České republiky), je tedy vhodné odpovědět na 

následující otázku: 

 Bude zavedena FAT i bez nalezení jednomyslné shody ? 

V minulosti se v této oblasti také nepodařilo nalézt jednomyslnou shodu, nicméně 

vzhledem k tomu, že proti tomuto opatření byla pouze Česká republika a Itálie, došlo alespoň 

k nalezení určitého kompromisu. Návrh, který by upravoval zavedení FAT, v sobě měl mít 

uvedenou klauzuli, která by upravovala poskytnutí výjimky z působnosti právě na obě výše 

uvedené země. Vzhledem k problematické konstrukci této výjimky a faktu, že většina 

členských států avizovala vlastní záměr zavést DBP, však nakonec došlo k návrhu zavést daň 

z finančních transakcí, která by mohla existovat simultánně právě s DBP, a očekávalo se její 

pozitivnější přijetí. Je předmětné domnívat se, že k úvahám ohledně zavedení takové výjimky 

nedošlo i v případě FAT především kvůli velkému počtu členských států, které FTT odmítly. 

Pokud by se totiž udělila výjimka všem odpůrcům, tak by vůbec nebyl naplněn smysl 

koordinovaného zavedení bankovní daně.   

Budoucnost bankovní daně je tedy velmi nejistá a bude velmi zajímavé pozorovat 

další vývoj. V následujícím schématu je pak znázorněn minulý, současný a potenciální 

budoucí vývoj s ilustrací „začarovaného kruhu“. Pokud se totiž diskuse vrátí zpět k FAT, stále 

zůstanou ty samé problémy, se kterými jsme se mohli v této oblasti setkat. 

Schéma 2 

 

Zdroj: vlastní tvorba autora 
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ZÁVĚR 

Zákopová válka. Možná právě toto označení je nejlepší pro ilustraci současné situace 

mezi finančními institucemi a regulátory. Na jedné straně je obava z příliš „svázaného“ 

sektoru a z efektu „sněhové koule“, kdy se jednotlivé nově zaváděné regulatorní opatření dále 

řetězí. Na straně druhé je pak snaha o zajištění vyšší stability, která je sice nákladnější, ale 

s ohledem na výše uvedenou křehkost celého odvětví zcela nezbytná. Trh si nic nevymýšlí a 

krize jsou vždy odrazem chyb z minulosti. Vzájemným obviňováním, kdo je hlavní viník 

krize, se však nelze dobrat k uspokojivému výsledku. Hlavní výzva, která je pro obě strany 

společná, je jasná – jakým způsobem do budoucna snížit četnost finančních krizí či alespoň 

omezit velikost negativních důsledků.  

V rámci první kapitoly jsem ukázal, že existuje relativně mnoho různých alternativ 

konstrukcí bankovní daně, které spolu na první pohled příliš nesouvisí, jejich společným 

„jmenovatelem“ je však vždy snaha postihnout banky, popř. i ostatní finanční instituce, a 

získat tak reparaci za poskytnutou finanční pomoc. V druhé kapitole jsem podrobil analýze 

připravovaný návrh FTT na poli EU a uvedl velmi rigidní legislativní proces, který bude 

způsobilý i do budoucna komplikovat případné koordinované zavedení. Také jsem poukázal 

na jistou komplikaci při úvahách ohledně souladu takového opatření se základními principy 

komunitárního práva. Konstrukce DBP, které jednotlivé členské státy již  zavedly, pak 

vykazují určitou souvislost s formou krizové pomoci a v této oblasti se lze setkat i s relativně 

extrémním řešením, se kterým pak souvisí četné negativní dopady. Ve třetí kapitole jsem se 

pak soustředil na vymezení základních argumentů, které určily výslednou podobu sumarizace 

závěrů z jednotlivých analýz. Na základě této sumarizace jsem pak vykonstruoval výsledný 

graf, jehož funkci je nutné vnímat nejen jako orientačně-informativní, ale také jako 

metodickou. V závěrečné kapitole jsem se pokusil o predikci vývoje a dle objektivních 

zjištění jsem došel k závěru ohledně existence tzv. „začarovaného kruhu“, který je však nutné 

brát s nadhledem a spíše jako upozornění nad touto alternativou dalšího vývoje. 

Bankovní daň má být reakcí především na několikrát zmíněnou finanční pomoc 

jednotlivých států. Za této situace je tak na místě zamyslet se nad tím, zda, místo parciálního 

řešení ve formě neúplné finanční reparace, není na místě zaobírat se problémem „To big too 

fail“ jako takovým. Pokud by totiž na trhu neexistovaly takové subjekty, nebylo by vůbec 

nutné kalkulovat se státní intervencí a trh by se „pročistil“ sám. Náročnost regulatorních 

požadavků však nutí zejména malé banky ke konsolidaci a vzniku „finančních supermarketů“  

a případná existence mnoha malých subjektů v daném odvětví by navíc byla v rozporu 
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s požadavkem stability. Jakým způsobem se s tímto problémem vypořádat by bylo téma 

vhodné na další diplomovou práci. Na tomto místě výše uvedené zmiňuji, aby bylo patrné, že 

zavedení bankovní daně lze označit pouze jako parciální řešení, po kterém uvedené problémy 

přetrvají. 

V současné době není zřejmé, zda se nenacházíme v další krizi. Dluhové problémy 

celé EU způsobují, že je znovu ohrožena stabilita bankovního sektoru v mnoha státech. Je 

vhodné uvést, že např. španělská banka Bankia aktuálně dostala příslib finanční pomoci od 

státu ve výši 23,5 miliard eur [71] a řecký bankovní sektor si potom rozdělí 18 miliard eur od 

tamního fondu finanční stability [72]. Za takové situace je pak zřejmé, že dojde ještě 

k většímu utlumení dalších snah o koordinované zavedení bankovní daně.  

Jak je patrné z jednotlivých závěrů mé práce, bankovní daň nelze chápat jako unikátní 

opatření, které přináší pouze pozitiva. Ačkoliv jsou ekonomie a právo velmi propojené 

vědecké disciplíny, nelze v ekonomii uplatňovat podobné úvahy jako v právu - především 

základní předpoklad, že v případě protiprávního jednání by vždy měla přijít sankce jako trest. 

V případě neuváženého zavedení bankovní daně se může stát, že potenciální negativní dopady 

jasně převýší ty pozitivní a zmíněný „trest pro banky“ by se ve výsledku mohl stát trestem pro 

celou společnost. 
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