
  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

 

 

ING. ONDŘEJ PIERAN 
 
 
 
 
 
 

Daně a obdobné povinné platby v podnikání 
bank 

 
Diplomová práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedoucí diplomové práce:  JUDr. Petr Kotáb 
 
 
Katedra:     finančního práva a finanční vědy 
 
 
Datum vypracování práce:  29.6.2011 

 
 



  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne ......................    podpis ................................. 



  

Obsah: 
 
Obsah: ..............................................................................................................................iii 
Úvod.................................................................................................................................. 1 
1. Činnost bank v kontextu daně z příjmu .................................................................... 3 

1.1 Banky jako poplatníci daně z příjmu právnických osob................................... 3 
1.2 Základní typy bankovních obchodů a jejich vztah k dani z příjmu .................. 5 
1.3 Opravné položky a rezervy v podnikání bank .................................................. 9 
1.4 Banka v postavení plátce a platebního zprostředkovatele .............................. 15 

2. Činnost bank a daň z přidané hodnoty.................................................................... 20 
2.1 Finanční činnosti od uplatňování DPH osvobozené ....................................... 22 
2.2 Finanční činnosti od uplatňování DPH neosvobozené ................................... 27 
2.3 Důsledek osvobození plnění ........................................................................... 29 
2.4 Závěrečné poznámky ...................................................................................... 29 

3. Systém pojištění vkladů .......................................................................................... 30 
3.1 Povinné subjekty............................................................................................. 31 
3.2 Povinnost platit příspěvky do Fondu a jejich výše ......................................... 32 
3.3 Možné budoucí změny v oblasti pojištění vkladů .......................................... 34 

4. Obecné otázky budoucnosti zdanění finančního sektoru........................................ 35 
4.1 Cíle zdanění a jejich zhodnocení .................................................................... 36 
4.2 Probíhající diskuze v Evropské unii a v ČR ................................................... 38 

5. Bankovní poplatek .................................................................................................. 40 
5.1 Harmonizace při zavádění bankovního poplatku............................................ 41 
5.2 Základní prvky konstrukce bankovního poplatku .......................................... 42 
5.3 Hodnocení bankovního poplatku .................................................................... 45 

6. Daň z finančních transakcí...................................................................................... 46 
6.1 Základní prvky konstrukce FTT ..................................................................... 47 
6.2 Pravděpodobný výnos FTT............................................................................. 49 
6.3 Hodnocení daně z finančních transakcí .......................................................... 50 

7. Daň z finančních aktivit .......................................................................................... 52 
7.1 Adiční metoda FAT ........................................................................................ 53 
7.2 Rent taxing FAT a Risk taxing FAT............................................................... 55 
7.3 Dopady a hodnocení FAT............................................................................... 55 

8. Zdanění bonusů managementu bank a související regulace ................................... 56 
Závěr ............................................................................................................................... 60 
Seznam zkratek .................................................................................................................. i 
Použitá literatura ............................................................................................................... ii 
Seznam příloh ................................................................................................................viii 
Seznam tabulek ................................................................................................................ ix 
Příloha č. 1 : ...................................................................................................................... x 
Příloha č. 2 : ....................................................................................................................xii 
Příloha č. 3 : ................................................................................................................... xiv 
Příloha č. 4 : .................................................................................................................... xv 
 
 
 
 



1  

Úvod  
 

Význam bank pro každou ekonomiku je neoddiskutovatelný a ani Česká republika 

není v tomto ohledu výjimkou. Činnost bank tvoří velice významnou složku HDP a 

jejich ziskovost z nich činí jedny z největších přispěvatelů do veřejných rozpočtů, co se 

týče daně z příjmů. Navíc je možné oprávněně předpokládat, že se význam bankovního 

sektoru bude s rostoucí ekonomickou úrovní ČR  nadále zvyšovat a přibližovat 

vyspělejším zemím Evropské unie. Prostřednictvím bankovního sektoru může stát 

ovlivňovat ekonomickou aktivitu v zemi a usměrňovat tok peněžních prostředků do 

určitých odvětví nebo geografických oblastí. Banky jsou, stejně jako všechny ostatní 

ekonomické jednotky, významně ovlivňovány daňovou politikou státu, která v tomto 

ohledu tvoří významný nástroj řízení společnosti. Použití daňové politiky v kontextu 

s bankovním podnikáním může být velice účinné pávě vzhledem k významu a postavení 

bank. 

V této práci budou předmětem zkoumání zejména daně a obdobné platby, které jsou 

s činností bank spjaty. Samotná práce pak je strukturována do dvou částí.  

V první části budou analyzovány aktuálně účinné daňové a související právní 

předpisy, přičemž účelem je identifikovat takové části právní úpravy, která je na banky 

výlučně aplikovatelná nebo se jejich činnosti intenzivněji dotýká. Práce nemá za cíl 

postihnout veškeré daňové povinnosti, kterým banky podléhají nebo se pokusit o 

vyčerpávající výčet problémů spojených s činností bank. V jejich podnikání hrají svou 

roli i jiné daně nebo jiné povinné platby, avšak pokud je jejich působení obdobné na 

všechny daňové subjekty, pak nebudou předmětem této práce. Konkrétně se jedná 

například o majetkové daně, převodní daně, spotřební daně nebo sociální a zdravotní 

pojištění. Banky musí samozřejmě při svém podnikání odvádět i tyto platby, ale 

charakter pro ně není charakteristický. Právní úprava je zpracována ve stavu účinném 

k 1.6.2011.  

První z analyzovaných daní bude daň z příjmu. V této kapitole bude banka 

charakterizována obecně jako poplatník této daně a dále budou popsány některé 

z bankovních obchodů a s nimi související daňové otázky. Pozornost bude věnována 

způsobu, jak lze nakládat se ztrátovými pohledávkami. Podrobněji budou zvláště 

diskutovány daňové aspekty problematiky opravných položek a rezerv. Poslední oblastí 
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spojenou s daní z příjmu bude popis postavení banky jako plátce nebo platebního 

zprostředkovatele. V případě platebního zprostředkovatele jde o institut 

implementovaný relativně nedávno do právního řádu České republiky. 

Další z daní, jejíž vztah s bankovním podnikáním bude podrobněji zkoumán, je daň 

z přidané hodnoty. Zejména bude analyzováno velmi obsáhlé osvobození finančních 

činností od této daně a důsledky, které s jsou tímto osvobození spojeny. Pozornost bude 

věnována i službám, které dani z přidané hodnoty podléhají. V příloze této práce bude 

krátce pojednáno o alternativách, které vůči osvobození finančních činností nabízejí.  

V poslední kapitole této části bude charakterizován systém pojištění vkladů. Jde o 

povinnou platbu, která je pro banky typická, proto bude charakterizována podrobněji a 

budou uvedeny i změny, které lze v této oblasti v dohledné době očekávat. 

Kapitoly druhé části budou věnovány trendům, které lze v současné době v oblasti 

zdanění v souvislosti v bankovním podnikáním pozorovat. V současné době probíhá na 

evropské i globální úrovni diskuze o nástrojích vhodných pro specifické a dodatečné 

zdanění finančního resp.bankovního sektoru. Tyto trendy de lege ferendae včetně 

popisu již existujících opatření v zahraničí budou podrobněji analyzovány. Konkrétně se 

jedná o bankovní poplatek, daň z finanční činnosti, daň z finančních transakcí a zdanění 

odměn managementu bank. Bankovní poplatek by měl pomoci generovat zdroje pro 

budoucí bankovní krize. Je prvním specifickým opatřením daňového typu, které je na 

banky uvaleno. Daň z finančních transakcí je nejkontroverznějším z navrhovaných 

opatření a měla by sloužit jako zdroj pro financování boje proti globálnímu oteplování 

nebo pro rozvojovou pomoc. Podrobněji budou charakterizovány některé aspekty daně 

z finančních aktivit, která by mohla být alternativou ke zrušení osvobození finančních 

služeb od daně z přidané hodnoty. Konečně zdanění odměn managementu bank a 

související regulaci lze považovat za odezvu na veřejné mínění, která považuje platy a 

zejména odměny bankéřů za nepřiměřeně vysoké. 
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1. Činnost bank v kontextu daně z příjmu  

1.1 Banky jako poplatníci daně z příjmu právnických osob 
Daň z příjmů je bezpochyby nejdůležitější daní, která působí na rozhodování bank 

při jejich podnikání. Základem je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Daň z příjmů lze charakterizovat jako obecnou 

daň důchodového typu. Tato daň nabývá dvou forem v závislosti na subjektu daně.  

Banky samotné jsou typickým příkladem poplatníka daně z příjmů právnických osob. 

Banky v České republice nabývají povinně formy akciové společnosti1. Právním 

základem pro tuto daňovou povinnost je § 17 ZDP, který v odstavci 1 stanoví, že 

poplatníkem daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Dani z příjmu 

právnických osob rovněž podléhají organizační složky státu. V § 17 odst. 2 ZDP je 

naopak stanoveno osvobození od této daně pro ústřední banku České republiky, 

tj. Českou národní banku.  

Podle sídla právnické osoby lze klasifikovat daňovou povinnost na omezenou nebo 

neomezenou. Úprava tohoto rozlišení je v § 17 odst. 3 a 4. Sídlem se přitom rozumí 

nejen sídlo zapsané, ale také místo vedení, které je určeno adresou, ze kterého je 

poplatník řízen. Toto pojetí odpovídá sídlu skutečnému. Je-li sídlo dle výše uvedené 

definice v ČR, má poplatník povinnost zdaňovat nejen příjmy z území ČR, ale i ze 

zahraničí. Naopak právnické osoby se sídlem v zahraničí zdaňují v ČR pouze příjmy ze 

zdrojů v tuzemsku. Na ustanovení § 17 odst. 4 ZDP navazuje § 22 ZDP, který tyto 

zdroje na území ČR blíže specifikuje. 

Z hlediska bank, které mohou působit v ČR, lze podle účinného zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoB“) rozlišovat: 

 banky se sídlem na území ČR, 

 pobočky zahraničních bank, 

 pobočky bank podnikajících na základě jednotné licence, 

 banky podnikající na základě jednotné licence bez založení pobočky, pokud 

provozování jejich služeb nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. 

Neomezenou daňovou povinnost mají banky se sídlem na území ČR. Ostatní 

subjekty mají daňovou povinnost pouze k příjmům ze zdrojů na území ČR.  

                                                 
1 § 1 odst. 1 ZoB 
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Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou dle § 18 ZDP příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Odchylky od tohoto pravidla vymezené v 

§ 18 odst. 2 až 15 a nejsou pro banky nijak charakteristické.  

Obecný základ o zdaňování jednotlivých příjmů je vhodné podpořit úvahou o vztahu 

daně z příjmů a účetnictví. Účetnictví není totiž primárně určeno ke zjištění základu této 

daně, jeho hlavním cílem je podat věrný a poctivý obraz o podnikatelské aktivitě dané 

účetní jednotky. Tento cíl je tak značně odlišný od daňových pravidel, jejichž účelem je 

správně stanovit základ daně. Daňová pravidla jsou silně ovlivňována hospodářskou 

politikou státu. Z praktických důvodů však pravidla pro výpočet základu daně vycházejí 

z účetních pravidel. Výchozím bodem pro určení základu daně z příjmu je hospodářský 

výsledek podle účetních pravidel. Základ daně pak daňový subjekt určí úpravou tohoto 

hospodářského výsledku. Pro daňový subjekt tak odpadá nutnost vést zvláštní evidenci.  

Právní úprava pro stanovení základu daně v ČR je poznamenána faktem, že banky 

musí při jeho stanovení vycházet z výsledku hospodaření podle českých účetních 

předpisů bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Tato povinnost je stanovena v 

§ 23 odst. 2 ZDP a k objasnění situace byl také vydán pokyn Ministerstva financí D-295 

ze dne 23.12.2005. Pro významné české banky je tato situace relativně nevýhodná, 

neboť jejich mateřské společností jsou kótované na veřejných trzích2, a proto jsou podle 

Čl.4 Nařízení 1606/2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů povinny 

sestavit své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními 

standardy. Proto i jejich dceřiné společnosti musí vést účetnictví tak, aby bylo možné 

tuto konsolidaci podle mezinárodních účetních standardů provést. Umožňuje jim to 

§ 19a odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, spolu s 

§22 odst. 3 ZDP.  

Pokud však tuzemská banka účtuje podle Mezinárodních účetních standardů, musí 

být zároveň schopna sestavit účetní závěrku podle českých účetních předpisů, aby bylo 

možné určit základ DPPO. Mezi českými a mezinárodními pravidly však existují 

rozdíly, které by vedly k nesprávnému určení daňové povinnosti. Banky proto musí vést 

účetnictví podle obou skupin předpisů. 

Pro řádné zjištění daňové povinnosti v České republice banky postupují zejména 

podle: 

                                                 
2 Nebo jsou samy kótovány: např. Komerční banka, a.s. 
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 ZDP 

 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších 

předpisů,  

 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Překonání této dvojkolejnosti na úrovni Evropské unie by mohlo přijít s úpravou 

jednotného konsolidovaného základu pro daň korporací3. Jde zatím o velmi ambiciózní 

plán, u něhož byly první legislativní návrhy plánovány na první pololetí roku 2011. 

Tento termín však nebude dodržen z důvodů dosavadní neshody mezi 27 členskými 

státy. Je však jasné, že případný úspěch v této oblasti by umožnil snížení 

administrativních nákladů, kterým nyní přeshraniční podnikové struktury čelí. 

V podmínkách ČR by z této administrativní úspory profitovaly ve velkém rozsahu i 

banky.  

1.2 Základní typy bankovních obchodů a jejich vztah k dani z příjmu 
Příjmy bank lze pro účely daně z příjmů rozdělit do 3 základních kategorií: běžné 

příjmy z aktiv, příjmy a ztráty z realizace aktiv a poplatky. V rámci těchto kategorií lze 

provést další členění: 

 Běžné příjmy z aktiv  

o úroky z úvěrů, cenných papírů a dalších aktiv 

o diskonty z neúročených aktiv 

o dividendy z akcií 

 Příjmy a ztráty z realizace aktiv 

 Poplatky  

U daně z příjmů se rozlišují dva základní principy, kdy je příjem považován za 

zdanitelný. A to princip realizační nebo akruální. Realizační princip vychází ze 

zdanění rozdílu příjmů a výdajů až při ukončení transakce. Akruální princip 

                                                 
3 angl. Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 
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předpokládá zdanění i nerealizovaných zisků. Účetnictví je založeno na akruálním 

principu. Z hlediska zdanění však tento princip nemusí být považován vždy za 

spravedlivý. 

Podstatnou okolností při určení poplatníka a rozsahu jeho daňové povinnosti jsou 

přeshraniční aspekty a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nicméně pro omezený 

prostor této práce bude od této problematiky abstrahováno. 

Kromě příjmů je vhodné vyřešit i otázky daňové uznatelnosti některých nákladů. 

Přijímání vkladů je činností, na kterou banky mají zákonný monopol. Z hlediska 

účetnictví a daně z příjmu je řešení tohoto vztahu relativně jednoduché. Úrokové 

náklady, které banka platí za objem spravovaných vkladů jsou účtovány na akruálním 

principu a tvoří daňově uznatelný náklad. Výjimkou jsou následující případy: 

 vyplacené úroky nesplňující obecné požadavky na daňovou uznatelnost  podle 

§ 24 odst. 1 ZDP, 

 úroky, které přesahují podmínky podle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP o pravidlech 

nízké kapitalizace,  

 úroky poskytované zaměstnancům v částce vyšší než obvyklé úroky podle 

§ 25 odst. 1 písm. x) ZDP nebo 

 úroky, které jsou závislé na skutečnosti, zda dojde k dosažení zisku dlužníka 

podle § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP. 

Uvedené případy nebudou pro banky příliš obvyklé. Přesto se banky v případě 

vyplácených úroků dostávají do situací, kdy jim vznikají určité daňové povinnosti. Jde o 

situace, kdy banka sráží svým věřitelům daň  zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP. O 

této pozici banky jako plátce daně bude pojednáno níže.  

Podobná situace jako u přijímání vkladů bude při poskytování úvěrů. I zde je 

podstatou časové rozlišení přijatých úroků podle akruálního principu a jejich zařazení 

do příslušného zdaňovacího období. Na tomto místě je nicméně vhodné upozornit na 

dva aspekty: 

 problematiku smluvních pokut a úroků z prodlení a  

 poplatky spojené se sjednáním úvěru. 

Banky se při svém podnikání dostávají často do situací, kdy nejsou dlužníci schopni 

uhradit své závazky. Podle obecných účetních předpisů jsou smluvní pokuty a úroky 

z prodlení zúčtovány v době svého vzniku bez ohledu na fakt, zda byly zaplaceny. 
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Tento stav však nevyhovuje věřitelům, neboť by museli odvádět daň z výnosu, který se 

netransformoval do peněžního příjmu a je určitá pravděpodobnost, že k tomu 

v budoucnu nemusí dojít. Řešení obsahuje § 23 odst. 3 písm. b) ZDP, podle kterého se 

základ daně snižuje o rozdíl mezi zúčtovanými a přijatými částkami smluvních pokut, 

úroků z prodlení a dalších obdobných sankčních plateb. 

Problematika poplatků se na první pohled jeví jako triviální. Je pravdou, že naprostá 

většina poplatků obsažených v sazebnících bank bude vstupovat do výsledku 

hospodaření banky a jejího základu daně v okamžiku zaúčtování. Konkrétně půjde 

například o situace, kdy banka zaúčtuje měsíční poplatek za vedení účtu nebo klient 

zaplatí za provedení platebního příkazu. Toto řešení je z hlediska akruálního principu 

účetnictví naprosto v pořádku. Tento názor však nelze sdílet v případě poplatků, které 

jsou spojeny s operacemi, které by měly trvat po delší dobu. Typicky jde například o 

poplatek za sjednání střednědobého nebo dlouhodobého úvěru. Zde by již v případě 

plného zaúčtování poplatku do výnosů došlo k porušení akruálního principu, neboť 

poplatek se vztahuje k celé transakci, která může trvat i několik let. Proto by měl být i 

výnos z poplatku rozložen na více období. 

Pro banku je výhodnější získání příjmů z poplatků v úvodní části transakce, aby 

následně došlo k postupnému rozpuštění do výnosů. Tímto způsobem dojde k odložení 

daňové povinnosti. Pro stát naopak nastává výhodnější situace v případě, kdy je 

poplatek placen až na konci bankovního obchodu. Prostřednictvím časového rozlišení 

výnosů se tak poplatek dostává do daňového základu od začátku transakce. Peněžní 

příjem však banka získá až na konci vztahu.  

V oblasti účetních pravidel je výše uvedená úvaha reflektována nejen mezinárodními 

účetními standardy4, ale i tuzemskými účetními pravidly5. Konkrétně se jedná o metodu 

efektivní úrokové míry. Tato metoda je aplikována i v případech, kdy je nutné časově 

rozlišit výnos z rozdílu mezi jmenovitou hodnotou cenného papíru a jeho nabývací 

cenou. Zejména se jedná o případy nákupu či prodeje dluhopisů nebo směnek. Vhodnou 

ilustrací amortizace metodou efektivní úrokové míry je příklad, který je převzat 

z časopisu Účetnictví v praxi6, jehož část je adaptována do přílohy této práce.  

                                                 
4 V mezinárodních účetních standardech je metoda obsažena v IAS 39. 
5 Rozdíly však přesto přetrvávají. 
6 KRUPOVÁ, Lenka. Závazky (dluhy) podle Mezinárodních účetních standardů a US GAAP (2. část). 
Účetnictví v praxi. 2003, 11, s. 25-32 
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Poslední oblastí příjmů, o které je vhodné se zmínit, je daňové řešení případů, kdy 

dochází k realizaci aktiv. I zde je základem účetní řešení těchto situací. Základním 

rozdílem je fakt, zda se aktivum nachází v bankovní nebo obchodní knize7. V obou 

případech existují rozdíly zejména týkající se oceňování konkrétně, zda je aktivum 

kontinuálně přeceňováno nebo se přeceňuje pouze k rozvahovému dni. I toto je však 

primárně účetní záležitostí. Jedinou kategorií z této oblasti, kde ZDP obsahuje 

podrobnou úpravu daňového řešení, jsou postupované pohledávky. Banky však 

s pohledávkami jako takovými běžně neobchodují a tato problematika pro ně není 

typická. 

Banky jako vlastníci různých druhů cenných papírů z nich získávají různé druhy 

příjmů, např. úroky z dluhopisů, dividendy. Obvykle jsou tyto příjmy běžnou součástí 

základu daně. Nicméně například dividendy jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně podle 

§ 36 odst. 2 písm. a) ZDP a do základu daně se podle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP 

nezahrnují. Dalším případem může být převod zisku řídící osobě podle 

§ 23 odst. 2 písm. j) ZDP. 

Poslední oblastí, kterou je vhodné zmínit, která však opět není výlučnou úpravou pro 

banky, je postup při zdanění derivátů. U této otázky je nejzajímavější zejména vývoj, 

kterým tato problematika za poslední dvě dekády prošla. V současné době se výsledek 

hospodaření z nakládání s deriváty pro účely zjištění základu daně z příjmu 

neupravuje8. V případě vzniku ztráty tak od roku 2006 dochází k plné daňové 

uznatelnosti této ztráty. Toto řešení však v minulosti nebylo samozřejmostí. Do roku 

2003 byla ztráta z jednotlivých derivátů posuzována individuálně a daňově uznatelná 

ztráta byla pouze z derivátů určených k zajištění jiných pozic. V letech 2004 a 2005 

došlo k rozšíření daňové uznatelnosti v případě spekulativních derivátů, kdy byl 

zaveden portfoliový přístup, přičemž zisky a ztráty se mohly kompenzovat.    

Jak je vidět, obsahují ustanovení ZDP relativně málo odchylek typických pro 

podnikání bank. Spíše se jedná o intenzitu, jak jsou jednotlivá ustanovení relevantní pro 

finanční a nefinanční instituce. Zvláštnosti oproti běžným nefinančním podnikům jsou 

spíše obsaženy v účetních pravidlech, v ČR konkrétně ve zvláštní vyhlášce pro banky 

a Českých účetních standardech pro finanční instituce. Právě v nich se zrcadlí odlišná 

povaha bankovních činností.  
                                                 
7 Toto členění je reflektováno i ve VoPOP. 
8 § 23 odst. 17 ZDP 
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1.3 Opravné položky a rezervy v podnikání bank 
Jednou z charakteristických činností banky je, vedle přijímání vkladů, také 

poskytování úvěrů. S poskytováním úvěrů je spojeno zejména úvěrové (kreditní) riziko, 

tj. riziko, že protistrana úvěru nebude schopna nebo ochotna svůj dluh splatit. Bance 

takto vznikají náklady, které jsou složené jak z nesplacené jistiny tak z ušlého zisku 

v podobě neuhrazených úroků. Institutem, který umožňuje vypořádat se s pochybnými 

pohledávkami jsou tzv. opravné položky9. Pokud se objeví pochybnosti o tom, zda bude 

úvěr splacen, banka sníží rozvahovou hodnotu této pohledávky zápisem na zvláštní účet 

opravných položek a souvztažně tuto předpokládanou ztrátu zaúčtuje na vrub nákladů. 

Primárně se tak jedná o kategorii účetní, která však zasahuje i do oblasti daňové 

prostřednictvím daňové uznatelnosti10 nebo naopak neuznatelnosti takto vytvořených 

opravných položek.  

Téměř každý stát řeší daňovou uznatelnost opravných položek k úvěrům vlastním 

systémem. Každý z nich obsahuje kvantitativní a kvalitativní omezení, které mají 

zabránit nadměrnému užívání této možnosti ze strany bank. Důvodem těchto restrikcí je 

neumožnit nadměrné snižování daňového základu a motivovat banky k lepšímu 

managementu rizik. Důsledkem restriktivního přístupu je také požadavek na to, aby 

pokud dojde zpětně k uhrazení pohledávky z úvěru, byla příslušná opravná položka 

zrušena a zvýšen základ daně běžného období. Opravné položky  lze rozdělit do dvou 

hlavních skupin (1) obecné, vytvářené k celému portfoliu pohledávek bez přímé vazby 

na pochybnost určité pohledávky, a (2) specifické, které jsou vytvářeny k určité 

pohledávce nebo skupině pohledávek, u kterých se objevily pochybnosti ohledně jejich 

budoucího splacení. Tento přístup je typický pro evropské země včetně ČR. Některé 

státy umožňují vytvoření opravné položky až v případě, že byly vyčerpány všechny 

právní prostředky, jak si vymoci plnění z příslušné pohledávky a pohledávka je fakticky 

zcela bezcenná. Jedná se o tzv. charge-off approach11. Tento přístup je z výše 

uvedených nejvíce restriktivní.   

Jak již bylo uvedeno v části věnující se DPPO, banky, stejně jako i jiné účetní 

jednotky musí při stanovení výsledku hospodaření, který je základní veličinou pro 

                                                 
9 angl. provisions  
10 angl. tax relief 
11  Používají jej například Spojené státy americké, Austrálie nebo Jižní Korea 
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určení základu DPPO, postupovat podle českých účetních předpisů. Proto bude při 

tvorbě opravných položek banka postupovat podle: 

 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších 

předpisů,  

 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 

501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních 

a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „VoPOP“). 

Úprava pravidel pro výši opravných položek k pohledávkám bank je obsažena 

v posledně jmenovaném právním předpisu, vyhlášce ČNB, která mimo jiné upravuje 

další podmínky pro obezřetné podnikání bank. Pravidla obsažená ve VoPOP jsou 

aplikovatelná i na družstevní záložny, dále však bude odkazováno k bankám, neboť jsou 

primárním objektem této práce.  

Z hlediska systematiky úpravy požadavků na podnikání bank se podmínky pro 

tvorbu opravných položek řadí do kategorie pravidel pro nabývání, financování a 

posuzování aktiv. Tato pravidla je banka povinna dodržovat podle § 14 ZoB. Účinností 

§ 15 ZoB byla Česká národní banka zmocněna vydat vyhlášku, ve které tato pravidla 

blíže specifikuje. Pravidla pro posuzování aktiv obsažena v §§ 194-205 VoPOP. 

Posuzování probíhá prostřednictvím kategorizace expozice investičního portfolia a 

pokud dojde ke zjištění znehodnocení pohledávky nebo skupiny pohledávek, provede 

banka úpravu jejich ocenění.   

Předmětem kategorizace expozice jsou pohledávky demonstrativně vymezené v § 

194 odst. 1 VoPOP, které vyhláška označuje legislativní zkratkou „pohledávky z 

finančních činností“. 
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Tabulka č. 1 - „Pohledávky z finančních činností“ podle § 194 odst. 1 VoPOP 

poskytnuté úvěry 

pohledávky z finančního leasingu 

pohledávky z vkladu 

pohledávky ze záruky 

pohledávky z akreditivu 

pohledávky z faktoringu 

zálohy na pořízení cenných papírů poskytnuté na dobu delší než 30 kalendářních dnů 

pohledávky z prodeje cenných papírů s odkladem splatnosti prodejní ceny na dobu delší než 30 kalendářních dnů 

pohledávky z prodeje cenných papírů nevypořádaných do 30 dnů po stanoveném dni vypořádání  

 

Předmětem § 194 odst. 2 VoPOP jsou pak pohledávky, které nespadají do kategorie 

pohledávek z finančních činností.  

Úprava ve VoPOP je založena na principu specifických pohledávek k investičnímu 

portfoliu12. Podle § 199 VoPOP může banka aplikovat individuální nebo portfoliový 

přístup. Individuální přístup znamená vytvářet opravné položky k jednotlivým 

problémovým pohledávkám. Portfoliový přístup může banka uplatnit v případě, že má 

jednotlivě nevýznamné avšak stejnorodé pohledávky. Banka použije portfoliový přístup 

automaticky pokud: 

1) posuzuje pohledávky jednotlivě, 

2) u jednotlivé pohledávky však znehodnocení nezjistila, 

3) došlo ke znehodnocení portfolia stejnorodých jednotlivě neznehodnocených 

pohledávek. 

Znehodnocení portfolia je prokázáno, pokud k němu došlo v důsledku událostí, které 

(1) nastaly po vzniku pohledávek, (2) existují pozorovatelná data, která indikují snížení 

očekávaných budoucích toků z daného portfolia a (3) snížení hodnoty nelze 

identifikovat u jednotlivé pohledávky. Indikátory znehodnocení portfolia jsou stanoveny 

demonstrativně v § 199 odst. 4 VoPOP. Konkrétně se jedná o zvýšení nezaměstnanosti 

nebo pokles cen nemovitostí v relevantních oblastech, nepříznivé podmínky 

v oblastech, ve kterých dlužníci působí nebo zvýšení počtu dlužníků, kteří plně čerpají 

svůj limit a splácí své závazky v minimální výši. Banka může případně využít i jiné 

vhodné ukazatele. 

                                                 
12 angl. banking book 
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Problematika opravných položek se následně promítá do ZDP při určování základu 

daně z příjmu právnických osob. Opravné položky ke ztrátám bank z poskytování 

úvěrů, které byly vytvořeny podle výše uvedených pravidel mohou být za určitých 

podmínek daňově uznatelné. Podrobnosti stanoví ZDP a zákon č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoR“). Je nutné zmínit, že možnost uplatnit opravné položky při určení základu daně 

z příjmů je právem banky nikoliv její povinností.  

V § 24 odst. 2 písm. i) ZDP jsou pozitivně vymezeny ty opravné položky, které lze 

použít jako daňově uznatelné náklady. Jedná se o opravné položky, které jsou vytvořeny 

v souladu se ZoR. Naopak v § 25 odst. 1 písm. v)  ZDP je stanoveno, že ty opravné 

položky, které byly sice účtovány na vrub nákladů, avšak nebyly vytvořeny v souladu s 

§ 24 odst. 2 písm. i) ZDP, za daňově uznatelné považovat nelze.  

ZoR obsahuje v § 8, § 8a a § 8c obecnou úpravu tvorby opravných položek k 

nepromlčeným pohledávkám. Zároveň však obsahuje zvláštní úpravu pro tvorbu 

opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů. Pravidla daňové 

uznatelnosti se zde rozdvojují. Jak je vidět zvláštní úpravu lze použít pouze pro první 

kategorii pohledávek podle § 194 odst. 1 VoPOP. Pro ostatní druhy pohledávek je nutné 

postupovat podle obecné právní úpravy v §§ 8 – 8c. 

Zvláštní úprava tvorby opravných položek  k pohledávkám z úvěrů je obsažena v § 5 

a § 5a ZoR. Pouze § 5 ZoR se vztahuje na banky, podle § 5a ZoR postupují spořitelní a 

úvěrní družstva a ostatní finanční instituce definované § 5a odst. 2 ZoR. 

Obecné předpoklady tvorby a čerpání rezerv a opravných položek jsou obsaženy v 

§§ 1 - 4 ZoR. Podle § 5 odst. 1 písm. b) ZoR je možné vytvářet rezervy na poskytnuté 

bankovní záruky za poskytnuté úvěry. V § 5 odst. 2 ZoR je vymezena podmínka, že 

opravné položky musí být vytvořeny k jednotlivým pohledávkám. Jedná se tak o 

potvrzení specifického přístupu. Připadá do úvahy jak individuální tak portfoliový 

přístup podle § 199 VoPOP, neboť i když je prakticky opravná položka vytvořena 

k portfoliu pohledávek na základě statistického modelu, není obtížné proporcionálně 

přiřadit individuální opravné položky jednotlivým pohledávkám.   

Důležité podmínky daňové uznatelnosti vytvářených opravných položek stanoví 

§ 5 odst. 3 ZoR.   
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Pohledávka z úvěru musí kromě faktu, že není promlčená, splňovat tato kritéria: 

 vznikla z úvěru poskytnutého bankou, nebo plněním z bankovní záruky, 

 dlužníkem je subjekt se sídlem nebo bydlištěm na území členského státu EU, 

 smlouva byla sjednána jako smlouva o úvěru nebo smlouva o bankovní záruce 

podle obchodního zákoníku1314. 

Obdobné podmínky jsou stanoveny pro daňovou uznatelnost bankovních záruk. Jak 

je vidět, i v našem právním řádu se objevuje opatrnost, co se týče daňové uznatelnosti 

opravných položek a rezerv.  

Tato opatrnost je dále umocněna limitem na celkovou výši opravných položek a 

rezerv podle § 5 odst. 2 ZoR. Tato hranice činí 2%, což není příliš mnoho. V období 

ekonomické recese bývá  delikvence u úvěrů mnohem vyšší. I v současné době,kdy 

doznívá efekt ekonomické krize lze pozorovat míru selhání úvěrů značně nad hranicí 

daňové uznatelnosti. 

 

Tabulka č. 2 - Podíl úvěrů se selháním na úvěrech (v %): 

 Zdroj: ČNB: Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 

 

V § 5 odst. 6 ZoR je bankám umožněna zvláštní možnost tvorby opravných položek 

u drobných pohledávek. Banka může vytvořit opravnou položku až do výše 100% 

neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství. Podmínky pro tvorbu takové opravné 

položky jsou: 

 banka vůči této pohledávce nevytvořila běžnou opravnou položku, 

 rozvahová hodnota pohledávky nepřesahuje 30 000 Kč, 

 tato pohledávka je více než 12 měsíců po splatnosti, 

 celková výše pohledávek téhož dlužníka u banky není vyšší než 30 000 Kč, 

 banka bude tuto pohledávku evidovat samostatně. 
                                                 
13 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
14 Za určitých podmínek dle § 5 odst. 3 ZoR lze tuto podmínku rozšířit 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 celkem 4,1 3,6 2,7 3,2 5,2 6,2 

 nefinanční podniky 5,1 4,4 3,1 4,2 7,9 8,9 

 obyvatelstvo 3,3 2,9 2,7 2,7 3,8 5,0 

  – na bydlení 1,7 1,6 1,5 1,6 2,5 3,2 

  – spotřebitelské 8,3 7,2 7,4 6,7 8,4 11,7 

 živnostníci 10,7 9,2 7,2 8,2 10,8 12,4 
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Toto ustanovení je jednoznačně ku prospěchu bank a umožňuje jim zbavit se rychleji 

(např. postoupením inkasní společnosti) ztrátových drobných pohledávek, u kterých by 

bylo nutné vynaložit značné zdroje na jejich vymáhání, přičemž výtěžek by byl nízký. 

Ke zrušení opravné položky a podvojnému zvýšení výnosů dojde v následujících 

případech definovaných v § 5 odst. 7 ZoR: 

 pohledávka se stane promlčenou, 

 banka pohledávku postoupí jinému subjektu, 

 pohledávka je uhrazena nebo pominou jiné důvody pro existenci opravné 

položky. 

Výnosy z rozpuštění opravné položky banka použije ke krytí souvisejících ztrát. 

Rezervy na bankovní záruky slouží ke krytí ztrát v případě, že je banka povinna 

z poskytnuté záruky plnit. 

Z uvedeného vyplývá, že podmínky daňové uznatelnosti opravných položek jsou 

velmi přísné. Zatímco samotná tvorba opravných položek podle VoPOP je ovládána 

principem opatrnosti, podle kterého je nutné přiznat pravděpodobné vyšší ztráty, aby 

nedocházelo ke zkreslení kapitálové pozice banky. Pro účely určení daňového základu 

však zákonodárce postupuje opačným způsobem, tj. minimalizaci daňově uznatelných 

opravných položek, aby nedocházelo k manipulaci s daňovou povinností.  

Tyto rigorózní podmínky mohou bankám způsobovat problémy a mohou je nutit 

k opatrnějšímu přístupu při poskytování úvěrů. Tím může být utlumována úvěrová 

aktivita bank v době nejistého budoucího hospodářského vývoje. Zároveň tento přístup 

nemotivuje banky přistupovat obezřetně k poskytování úvěrů za konjunktury, kdy je 

míra selhání úvěrů nízká. Politika tvorby opravných položek může být značně 

procyklickým faktorem, tlumícím růst v době recese a přehřívajícím ekonomiku v době 

konjunktury.  

Objevují se hlasy po reakci na toto riziko a ovlivňování chování bank 

např. prostřednictvím tzv. dynamického oprávkování. To spočívá v povinnosti bank 

vytvářet větší opravné položky v době ekonomického růstu a jejich rozpouštění 

v případě, že nastane recese. Legislativně zakotven je tento přístup ve Španělsku. V 

ostatních zemích přetrvává skepse a strach z možné manipulace s hospodářským 

výsledkem a daňovým základem.  
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1.4 Banka v postavení plátce a platebního zprostředkovatele 
V úvodní části této kapitoly byla pozornost věnována vybraným otázkám postavení 

banky jako poplatníka daně z příjmu. Banka však musí při svém podnikání řešit situace, 

kdy je v postavení plátce této daně nebo v pozici platebního zprostředkovatele.  

Banka vystupuje typicky jako pláce daně z příjmu v případech, kdy vyplácí plnění, 

které je předmětem zvláštní sazby daně podle § 36 ZDP15. Účelem je úspora 

administrativních nákladů a zajištění úhrady daňové povinnosti. Pokud je daň sražena u 

zdroje příjmu, je možné příjemcům vyplatit čistou částku. Příjemcům tak odpadá 

povinnost podat z tohoto titulu zvláštní daňové přiznání. Vzhledem k faktu, že plátce 

má disponuje peněžními prostředky, které bude příjemcům distribuovat, odpadá riziko, 

že v budoucnu nebude poplatníkem uhrazena.  Toto platí za předpokladu, že plátce tuto 

daňovou povinnost splní. 

Základní bankovní činností je poskytování depozitních služeb. Pokud jde o vklady 

právnických osob, banka úroky z nich plynoucí srážkovou daní nezatěžuje. Právnická 

osoba si tento příjem zahrne do svého daňového základu a zdaní následně sama ve svém 

daňovém přiznání. Odlišná je situace u fyzických osob. Podle § 36 odst. 2 písm. m) 

ZDP jsou příjmy z depozitních produktů fyzických osob zdaňovány srážkovou daní u 

zdroje. Výjimkou jsou příjmy z úroků z vkladů na podnikatelských účtech, které 

srážkové dani nepodléhají. Podnikatelé – fyzické osoby si tyto příjmy rovněž zahrnou 

do svého daňového základu. 

Banky mohou emitovat různé druhy cenných papírů. Typicky jde o akcie, dluhopisy, 

vkladní listy nebo směnky. U dividend je daň z příjmu sražena zvláštní sazbou podle 

§ 36 odst. 2 písm. a) ZDP bez ohledu na to, zda je příjemcem právnická nebo fyzická 

osoba. Výnosy z ostatních výše uvedených cenných papírů jsou zdaňovány zvláštní 

sazbou daně v případě, že plynou fyzické osobě. Úrok přitom může být vyjádřen i 

nepřímo rozdílem mezi nabývací cenou a jmenovitou hodnotou vyplácenou na konci 

vztahu.  

 Pokud je plátce povinen daň odvést, bude postupovat podle § 38d ZDP. Banky často 

disponují širokou sítí poboček. Důležitou otázkou proto je, která z organizačních složek 

banky je příslušná k plnění povinností plátce daně. Na tuto otázku odpovídá 

                                                 
15 Další situací může být například odvádění záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 
funkčních požitků podle § 38h a následujících ZDP. 
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§ 38d odst. 11 ZDP, který pro banky16 stanoví odchylku, kdy se místní příslušnost ke 

sražení a odvedení daně řídí podle umístění příslušné pobočky nebo organizační 

jednotky. Tato pobočka je považována za plátcovu pokladnu podle § 21 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Plátce daň 

srazí podle § 38d odst. 2 ZDP a odvede v souladu s § 38d odst. 3 ZDP. Je přitom 

povinen podat hlášení. Pro poplatníka se jedná o konečné splnění daňové povinnosti a 

takto zdaněný příjem nezahrnuje do svého daňového přiznání. 

V případě, že je příjem podle § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) v bodech 1, 2, 4, 5, 6 

nebo 12 ZDP, vyplácen rezidentovi některého z členských států Evropské unie mimo 

ČR, jedná se o obdobný režim jako záloha nebo zajištění daně. V případě, že poplatník 

podá následně daňové přiznání, může sraženou daň započíst na svou celkovou daňovou 

povinnost. Fakticky jde o prolomení principu, že srážková daň je konečným splněním 

daňové povinnosti. Tato úprava je obsažena v § 36 odst. 7 ZDP. 

Banka může vystupovat jako plátce i v rámci institutu zajištění daně podle § 38e 

ZDP. Principem je zajištění budoucí platby daně u poplatníků, kteří jsou daňovými 

rezidenty mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Aplikuje se u příjmů, 

které nepodléhají zvláštní sazbě daně. Plátce je povinen srazit zajištění daně ve výši 1 % 

z příjmů z prodeje investičních nástrojů a z příjmů z postoupení pohledávky, 10 % 

z příjmů z ostatních zdrojů na území ČR podle § 22 ZDP. Z tohoto obecného pravidla 

existuje několik výjimek. Pro banky bude relevantní zejména: 

Pro plátce je nutné tuto svou povinnost sledovat, neboť pokud podle § 38e odst. 9 

ZDP plátce zajištění nesrazí, předepíše mu jej správce daně k přímé úhradě. Srážku je 

povinen provést nejpozději v den, kdy účtuje o vzniku závazku podle účetních předpisů. 

Stejná sankce jej čeká v případě, že sražené zajištění neodvede. Zajištění je plátce 

povinen odvést do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost 

zajištění srazit. Současně je plátce povinen podle § 38e odst. 6  ZDP podat hlášení o 

tomto provedeném zajištění. 

Poplatník je oprávněn podat daňové přiznání a sražené zajištění na výslednou 

daňovou povinnost započíst.  

Platební zprostředkovatel jako zvláštní právní institut je upraven v § 38fa ZDP. 

Z hlediska daňového řízení se jedná o daňový subjekt podle § 20 DŘ, neboť 

                                                 
16 popř. spořitelní a úvěrní družstva nebo pojišťovny 
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§ 38fa odst. 9 ZDP přiznává platebnímu zprostředkovateli postavení plátce. Institut 

platebního zprostředkovatele byl do ZDP zaveden s účinností k 1. 7. 2005. Jedná se o 

transpozici Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. 6. 2003 o zdanění příjmů úspor ve 

formě úrokových plateb. Za účelem sjednocení výkladu byl dne 18. 5. 2005 vydán 

Pokyn Ministerstva financí D-282. Základním cílem Směrnice je zajištění efektivního 

zdanění příjmů plynoucích z úspor ve formě úroků vyplacených v jedné členské zemi 

EU skutečným vlastníkům, kteří jsou daňovými rezidenty v jiné zemi EU, a to 

v souladu s daňovými předpisy této jiné členské země. Na základě této Směrnice musí 

platební zprostředkovatelé ze zemí aplikujících tuto Směrnici poskytovat informace 

daňovým správám ostatních zemí alespoň jednou za rok a nebo aplikovat srážkovou daň 

na vyplácené úroky. 

Platebním zprostředkovatelem je právnická nebo fyzická osoba, obecně finanční 

instituce, která příjem úrokového charakteru vyplácí, poukazuje nebo připisuje jeho 

úhradu, stejně tak jako zajišťuje výplatu, poukázání nebo připsání úhrady příjmu 

úrokového charakteru ve prospěch skutečného vlastníka. 

Platebním zprostředkovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která vyplácí, 

poukazuje nebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, nebo zajišťuje jeho 

výplatu, poukázání nebo připsání pro třetí osobu. Dle § 38fa odst. 2 je platebním 

zprostředkovatelem i stálá provozovna osoby nebo jednotky bez právní subjektivity na 

území ČR, která dále vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového 

charakteru. Typickým platebním zprostředkovatelem v podmínkách ČR bude banka. 

Příjmy úrokového charakteru jsou dle § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP: 

 úroky z úvěrů a půjček, úroky z běžných účtů a vkladových účtů, 

 příjmy odvozené od úroků z úvěrů a půjček vyplácené otevřeným podílovým 

fondem nebo obdobným fondem kolektivního investování v zahraničí, pokud 

alespoň 15 % hodnoty majetku v tomto podílovém fondu je přímo nebo nepřímo 

tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy uvedené v první odrážce, s 

výjimkou fondů kolektivního investování v zahraničí, 

 příjmy z prodeje podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem nebo 

z prodeje obdobného investičního nástroje vydaného v zahraničí, pokud alespoň 

40 % hodnoty majetku v podílovém fondu nebo obdobném zahraničním fondu 
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kolektivního investování je tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy 

uvedené v první odrážce17, 

 smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů 

nejsou příjmy úrokového charakteru. 

Úroky z úvěrů a půjček jsou legislativní zkratkou, která je rozvedena v § 19 odst. 1 

písm. zk) ZDP. Při výkladu těchto ustanovení je vhodné vzít do úvahy definici 

úrokového příjmu uvedenou v článku 6 příslušné směrnice a také znění článku 11 

Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění18. 

Hlavní povinností platebního zprostředkovatele je zjištění skutečného vlastníka 

příjmu úrokového charakteru. Skutečným vlastníkem je fyzická osoba, které je příjem 

úrokového charakteru vyplácen, poukazován nebo připisován anebo pro kterou je 

taková výplata, poukázání nebo připsání zajišťováno. Fyzická osoba, která je 

považována za skutečného vlastníka úrokového příjmu, může prokázat, že je sama 

platebním zprostředkovatelem nebo, že jedná jménem např. právnické osoby, 

otevřeného podílového fondu nebo jedná jménem jiné fyzické osoby, pokud zároveň 

sdělí potřebné informace k identifikaci těchto osob.  

Platební zprostředkovatel je pro účely své oznamovací povinnosti podle 

§ 38fa odst. 6 ZDP povinen zjistit u smluvních vztahů vzniklých počínaje 1. lednem 

2004 jméno, příjmení, bydliště a daňové identifikační číslo skutečného vlastníka příjmu 

úrokového charakteru, je-li mu v jiném členském státu Evropské unie přiděleno. Tyto 

údaje musí být zjištěny z cestovního pasu, jiného průkazu totožnosti nebo jiného 

dokumentu předloženého skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru, nejsou-li 

v jeho cestovním pasu nebo průkazu totožnosti uvedeny. Nelze-li z předložených 

dokumentů zjistit daňové identifikační číslo, ke zjištění totožnosti se dále vyžaduje 

datum a místo narození skutečného vlastníka příjmů úrokového charakteru uvedené v 

jeho cestovním pasu nebo průkazu totožnosti. Mimo tohoto způsobu je možné využít 

potvrzení o daňovém domicilu vydávaného správcem daně domicilu skutečného 

vlastníka příjmu. 

                                                 
17 Pokud platební zprostředkovatel nemá informace o procentním podílu investičních nástrojů nesoucích 
příjmy uvedené v první odrážce na hodnotě majetku v podílovém fondu nebo obdobném zahraničním 
fondu kolektivního investování, považuje se procentní podíl za vyšší než 40 %. 
18 OECD. OECD Model Tax Convention 2010 [online]. Washington D.C. : [s.n.], 2010 [cit. 2011-06-29]. 
Dostupné z WWW: <http://www.f3.htw-
berlin.de/Professoren/vonWuntsch/download/weitere/OECD_Model_Tax_Convention_2010.pdf>. 
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Pokud nelze přiměřenými prostředky zjistit skutečného vlastníka úrokových příjmů, 

je za něj považována fyzická osoba, které je tento příjem vyplácen, poukazován nebo 

připisován. 

Po zjištění skutečného vlastníka úrokových příjmů je platební zprostředkovatel 

povinen poskytnout informace o příjmech z úspor daňových rezidentů jiných členských 

zemí daňovým správám těchto zemí nebo na vyplácené úroky aplikovat srážkovou daň. 

Hlášení je prováděno nejméně jednou ročně, podle § 38fa odst. 7 ZDP, vždy 

nejpozději do konce šestého měsíce po skončení zdaňovacího období nebo období, za 

které se podává přiznání platebního zprostředkovatele. Při výměně informací se 

postupuje podle zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, 

ve znění pozdějších předpisů a důležité vodítko poskytuje i pokyn Ministerstva financí 

D - 282. 

Podle § 38fa odst. 5 ZDP je platební zprostředkovatel zároveň povinen podat svému 

místně příslušnému správci daně oznámení o všech provedených výplatách příjmů 

úrokového charakteru za uplynulé zdaňovací období nebo období, za které podává 

daňové přiznání. Tuto povinnost je nutné splnit nejpozději do 15. dne třetího měsíce po 

skončení zdaňovacího období nebo období, za které podává daňové přiznání.  

Oznámení se nevztahuje na příjmy úrokového charakteru, je-li  

 jejich skutečným vlastníkem rezident mimo Evropskou Unii, 

 výplata, poukázání nebo připsání provedena právnické osobě19,  

 příjem úrokového charakteru zahrnut do základu daně, který podléhá dani z 

příjmů z podnikatelské činnosti nebo obdobné dani nebo 

 je příjemcem otevřený podílový fond nebo obdobný fond. 

Tyto skutečnosti musí být platebnímu zprostředkovateli náležitě prokázány. Pro 

úplnost je nutné uvést, že v některých zemích není povinnost výměny informací 

zavedena. Namísto toho finanční instituce v těchto zemích provedou srážku daně u 

zdroje20. Sazby srážkové daně se postupně zvyšují z 15 % na 35 % ve třech obdobích. 

35 % sazba je účinná od 1. 7. 2011. Výnos této srážkové daně bude ze 75 % převáděn 

do státu, ve kterém je skutečný vlastník daňovým rezidentem a z 25 % výnos vybrané 

                                                 
19 výjimky jsou uvedeny v § 38fa odst. 4 písm. a) ZDP 
20 Belgie, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Britské 
Panenské ostrovy, Guernsey, Ostrov Man, Jersey, Nizozemské Antilly, Turks a Caicos 
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srážkové daně zůstává ve státě, ve kterém byl úrok vyplacen. Skutečný vlastník příjmu 

však může přijatý úrokový příjem přiznat v zemi svého daňového domicilu a započíst si 

takto sraženou daň, čímž mu může vzniknout i nárok na vrácení přeplatku daně.  

Ačkoliv je řešení relativně administrativně náročné, umožňuje provádět efektivní 

správu daně u příjmů úrokového charakteru a zabraňuje daňovým únikům, které mohly 

vznikat tím, že daňoví rezidenti ukrývali své příjmy do států, kde na ně příslušné 

daňové správy nemohly dosáhnout. Do budoucna lze předpokládat další zvýšení 

intenzity boje proti daňovým únikům. Již v současné době lze pozorovat snahu států 

Evropské unie bojovat proti tzv. nespolupracujícím jurisdikcím. Kvalitativně zcela 

jiným způsobem boje proti daňovým únikům se prezentuje americká administrativa. 

S účinností k 1. 1. 2013 vstoupí v účinnost Foreign Accounts Tax Compliance Act. 

Všechny finanční instituce budou muset americkým daňovým úřadům hlásit transakce 

amerických rezidentů. V případě, že tuto povinnost nesplní, budou transakce těchto 

finančních institucí v USA zatíženy 30 % srážkovou daní, čímž bude znevýhodněno 

jejich postavení na americkém finančním trhu.  

2. Činnost bank a daň z přidané hodnoty 
Daň z přidané hodnoty je nejvýznamnější nepřímou daní v ČR. Jejím předmětem, 

relevantním z hlediska finančních činností, je dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPH“) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku.  

V současné době aplikovaný systém daně z přidané hodnoty je založen na tzv. 

invoice - credit metodě. Její podstatou je existence subjektů registrovaných jako plátci 

DPH, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby za ceny, ke kterým je přičítána daň 

z přidané hodnoty, která je plátci po skončení zdaňovacího období odváděna státu (daň 

na výstupu). Tito plátci si mohou od své daně na výstupu odečíst daň z přidané hodnoty, 

kterou uhradili za zboží nebo služby nakoupené od ostatních plátců (daň na vstupu). 

Neplátci, jimiž jsou především koncoví spotřebitelé zboží a služeb, tuto možnost 

nemají. Fakticky daň z přidané hodnoty hrazenou spotřebiteli, kteří jsou jejími 

poplatníky a nesou břemeno této daně, odvádějí státu jednotlivé články produkčního 

řetězce, tj. plátci. Určitou modifikací tohoto systému je tzv. reverse-charge metoda, při 

které daň z přidané hodnoty odvádí plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění 
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uskutečněno21.  Popsané metody jsou založeny na principu uplatňování daně z přidané 

hodnoty u jednotlivých transakcí22. Tato metoda však není jediná možná23. 

Ačkoliv je předmětem daně z přidané hodnoty většina zboží a služeb, finanční 

činnosti jsou v zahraničí většinou od zdanění osvobozeny nebo jsou zdaněny nulovou 

sazbou. Hlavním důvodem je skutečnost, že cena poskytovaných služeb není vždy 

explicitně vyjádřena, ale je například součástí úrokové marže nebo rozdílem (spreadem) 

mezi nákupní a prodejní cenou. Tyto implicitní poplatky se velmi obtížně postihují 

standardním systémem daně z přidané hodnoty, založeným na vztahu daně zaplacené na 

vstupu a daně na výstupu. Dalším důvodem je fakt, že významným vstupem do 

bankovního podnikání je přijímání vkladů od neplátců – typicky fyzických osob. Aby 

bylo možné uvažovat o odpočtu daně z těchto přijatých plnění, museli by se tito neplátci 

transformovat na plátce s odpovídajícími povinnostmi, což by bylo značně 

administrativně náročné a ve výsledku by nebyl přínos tohoto řešení významný.  

Přidaná hodnota generovaná finančním sektorem představuje ve vyspělých zemích 

značnou část HDP. Průměr v zemích OECD činí 24,7 %, v ČR je to 16,7 %. Proto je pro 

země z fiskálních důvodů velmi lákavé uvažovat o zahrnutí finančních činností do 

systému DPH. Již dlouhou dobu se na úrovni EU uvažuje o způsobech, jak začlenit 

finanční činnosti do unijního systému DPH. O teoretických východiscích této 

problematiky bude blíže pojednáno v příloze. 

Základním právním předpisem upravujícím systém daně z přidané hodnoty v ČR je 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon je transpozicí právní úpravy společného systému daně z přidané hodnoty 

aplikovaného v EU, který je zakotven ve Směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty a dalších právních 

předpisech24. ZDPH podléhají při svém podnikání i banky. Banky jsou považovány za 

                                                 
21 V právním řádu ČR se tento institut nazývá režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH 
22 transaction-based VAT 
23Alternativou je uplatňovat daň z přidané hodnoty na základě agregovaných účetních dat. Zde se nabízejí 
tři obdobné metody uplatňování DPH.  

- subtraction method 
- addition method 
- cash-flow method 

První metoda je založena na určení marže u relevantní skupiny transakcí.  
Základem druhé metody je sečtení zisku a vyplacených mezd spojených opět s určitými transakcemi.    
24 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách 
neobchodní povahy ze třetích zemí od daní. Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se 



22  

osoby povinné k dani ve smyslu § 5 odst. 1 ZDPH popř. mohou být členem skupiny ve 

smyslu § 5a odst. 1 ZDPH.  

2.1 Finanční činnosti od uplatňování DPH osvobozené 
Ve výše zmíněné Směrnici o společném systému DPH je ve Čl. 135 v odst. 1 písm. 

b) až g) vymezeno osvobození vybraných finančních služeb. V Čl. 137 odst. 1 písm. a) 

této Směrnice je zakotveno oprávnění členských států poskytnout osobám povinným 

k dani možnost volby zdanění. Pravidla si mohou členské státy stanovit samy. 

V případě, že se osoba povinná k dani rozhodne pro zdaňování svých poskytovaných 

plnění daní, může zároveň využít nároku na odpočet daně na vstupu. Právní řád ČR, 

konkrétně § 56 odst. 4 ZDPH, umožňuje volbu u nájmu nemovitého majetku. Možnost 

volby při uplatňování daně u finančních činností nebyla zavedena. Vzhledem k faktu, že 

Směrnice tento přístup umožňuje, však nelze vyloučit budoucí změnu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám 
povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. Třináctá 
směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území 
Společenství. Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 
2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 
2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje 
proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství. Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. 
května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty. 
Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem. Směrnice Rady 
2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 
2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při 
konečném dovozu. Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá 
ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Směrnice Rady 
2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z 
přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve 
vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 
14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně 
z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském 
státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. 



23  

 
Tabulka č. 3 - Relevantní ustanovení Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 
2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 
Článek 135 
1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
... 
b) poskytnutí a sjednání úvěrů a správa úvěrů osobou, která je poskytla; 
c) sjednání a převzetí závazků, ručení a jiných jistot a záruk, jakož i správa úvěrových záruk osobou, 
která úvěry poskytuje; 
d) činnosti včetně sjednávání týkající se vkladových a běžných účtů, plateb, převodů, pohledávek, 
šeků a dalších převoditelných cenných papírů, s výjimkou vymáhání pohledávek; 
e) činnosti včetně sjednávání týkající se oběživa, bankovek a mincí používaných jako zákonné 
platidlo, kromě sběratelských předmětů, jako jsou zlaté, stříbrné nebo jiné kovové mince anebo 
bankovky, které se obvykle  nepoužívají jako zákonné platidlo nebo které jsou předmětem 
numismatického zájmu; 
f) činnosti včetně sjednávání, avšak vyjma řízení a správu, týkající se akcií, podílů na společnostech 
nebo sdruženích, dluhopisů a jiných cenných papírů, kromě dokladů zakládajících právní nárok na 
zboží a práv nebo cenných papírů uvedených v čl. 15 odst. 2; 
g) správa fondů kolektivního investování, jak je vymezují členské státy; 
... 

Článek 137 
1. Členské státy mohou poskytnout osobám povinným k dani možnost volby zdanění v případě 
těchto plnění: 
a) finanční činnosti uvedené v čl. 135 odst. 1 písm. b) až g); 

... 

 

Podle účinného znění ZDPH, který je transpozicí Směrnice 2006/112/ES, jsou 

finanční činnosti plněním osvobozeným bez nároku na odpočet daně. Nebyla tedy 

zakotvena možnost volby podle Čl. 137 odst. 1 písm. a) směrnice o společném systému 

DPH. Úprava je obsažena v § 51 a § 54 ZDPH. V § 51 odst. 2 ZDPH je vymezen 

způsob, jakým je nutné přiznat uskutečnění plnění. Otázku, u kterých základních typů 

služeb poskytovaných bankami bude DPH uplatňována, pomůže určit srovnání 

bankovních činností podle § 1 odst. 2 a 3 ZoB, resp. § 4 odst. 2 a 3 zákona 

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZPKT“), na který odkazuje § 1 odst. 3 písm. h) ZoB, a § 54 ZDPH.  Činnosti podle 

§ 54 ZDPH jsou osvobozeny bez ohledu na to, jaký subjekt je poskytuje. Výjimky z 

tohoto pravidla jsou uvedeny v § 54 odst. 2 a 3 ZDPH, ve kterém je osvobození 

poskytnuto pouze poskytovateli úvěru nebo půjčky resp. vydavateli platebního 

prostředku.  
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Tabulka č. 4 – Srovnání činností bank podle ZoB a ZPKT s osvobozením finančních 
činností podle ZDPH 

  ZoB (§1) nebo ZPKT (§4)   ZDPH 

§ 1 odst. 1 
písm. a) 

přijímání vkladů od veřejnosti 
§ 54 odst. 1 
písm. b) 

přijímání vkladů od 
veřejnosti 

§ 1 odst. 1 
písm. b) 

poskytování úvěrů 
§ 54 odst. 1 
písm. c) 

poskytování úvěrů a 
peněžních půjček 

§ 1 odst. 3 
písm. a) 

investování do cenných papírů 
na vlastní účet 

§ 54 odst. 1 
písm. a) 

převod cenných papírů, 
obchodních podílů na 
společnostech a členství 
v družstvech 

§ 1 odst. 3 
písm. c) 

platební styk a zúčtování 
§ 54 odst. 1 
písm. d) 

platební styk a zúčtování 

§ 1 odst. 3 
písm. d) 

vydávání a správa platebních 
prostředků, například 
platebních karet a cestovních 
šeků 

§ 54 odst. 1 
písm. e) 

vydávání platebních 
prostředků, zejména 
platebních karet nebo 
cestovních šeků 

§ 1 odst. 3 
písm. e) 

poskytování záruk 
§ 54 odst. 1 
písm. f) 

poskytování a převzetí 
peněžních záruk a převzetí 
peněžních závázků 

§ 1 odst. 3 
písm. f) 

otvírání akreditivů 
§ 54 odst. 1 
písm. g) 

otevření, potvrzení a 
avizování akreditivu podle 
zvláštního právního předpisu 

§ 1 odst. 3 
písm. g) 

obstarávání inkasa 
§ 54 odst. 1 
písm. h) 

obstarávání inkasa podle 
zvláštního právního předpisu 

§ 1 odst. 3 
písm. i) 

finanční makléřství 
§ 54 odst. 1 
písm. y) 

sjednání nebo 
zprostředkování činností 
uvedených v písmenech a), 
b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), l), m), n), o), p), 
q), r), s), t) a u) 

§ 1 odst. 3 
písm. k) 

směnárenská činnost 
§ 54 odst. 1 
písm. i) 

směnárenská činnost 

§ 4 odst. 2 
písm. a) 

přijímání a předávání pokynů 
týkajících se investičních 
nástrojů, 

§ 54 odst. 1 
písm. m) 

přijímání nebo předávání 
pokynů týkajících se 
investičních nástrojů na 
účet zákazníka 

§ 4 odst. 2 
písm. b) 

provádění pokynů týkajících se 
investičních nástrojů na účet 
zákazníka 

§ 54 odst. 1 
písm. n) 

provádění pokynů týkajících 
se investičních nástrojů na 
cizí účet 

§ 4 odst. 2 
písm. d) 

obhospodařování majetku 
zákazníka na základě smlouvy 
se zákazníkem, je-li součástí 
majetku investiční nástroj 

§ 54 odst. 1 
písm. p) 

obhospodařování majetku 
zákazníka na základě smlouvy 
se zákazníkem, pokud je 
součástí majetku investiční 
nástroj, s výjimkou správy 
nebo úschovy v oblasti 
investičních nástrojů 

§ 4 odst. 2 
písm. g) a 
h) 

upisování nebo umisťování 
emisí investičních nástrojů 

§ 54 odst. 1 
písm. q) 

upisování nebo umísťování 
emisí investičních nástrojů, 

§ 4 odst. 3 
písm. b) 

poskytování úvěru nebo půjčky 
zákazníkovi za účelem umožnění 
obchodu s investičním 
nástrojem, na němž se 
poskytovatel úvěru nebo půjčky 
podílí 

§ 54 odst. 1 
písm. c) 

poskytování úvěrů a 
peněžních půjček 
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§ 1 odst. 3 
písm. m) a 
§ 4 odst. 3 
písm. e) 

obchodování na vlastní účet 
nebo na účet klienta s 
devizovými hodnotami; 
provádění devizových operací 
souvisejících s poskytováním 
investičních služeb 

§ 54 odst. 1 
písm. t) 

obchodování s devizovými 
hodnotami na vlastní účet 
nebo na účet zákazníka 

 

Tabulka shrnuje služby, které je banka oprávněna poskytovat a zároveň jsou 

osvobozeny od uplatňování DPH. V některých případech se formulace překrývají. 

V některých případech ZDPH obsahuje širší definici osvobození, neboť je nutné 

postihnout osvobození i nefinančních institucí.  

Srovnáním znění ZoB resp. ZKPT a ZDPH lze identifikovat i určitá problematická 

ustanovení: 

1) Podle § 4 odst. 2 písm. c) ZKPT je jednou z hlavních investičních služeb 

obchodování s investičními nástroji na vlastní účet. Tomuto ustanovení však 

plně neodpovídá znění ZDPH, kdy lze této investiční službě přiřadit převod 

cenných papírů podle § 54 odst. 1 písm. a) ZDPH. Pojem cenného papíru však 

není zcela odpovídající pojmu investiční nástroj podle § 3 ZPKT. Lze však 

předpokládat, že tento problém je spíše legislativně technickou nedokonalostí 

ZDPH, neboť z hlediska účelu zákona a znění např. § 54 odst. 1 písm. o) ZDPH, 

kde je osvobozeno obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro 

jiného, nelze předpokládat záměr zákonodárce podrobit DPH obchodování na 

vlastní účet s investičními nástroji, která nejsou cenným papírem. 

2) Hlavní investiční službou podle § 4 odst. 2 písm. f) ZPKT je i provozování 

mnohostranného obchodního systému. V ZDPH však je výslovně osvobozeno 

jen organizování regulovaného trhu s investičními nástroji podle § 55 ZPKT. 

Mnohostranný obchodní systém podle § 69 ZPKT má odlišná pravidla. Nicméně 

i zde jde o službu osvobozenou od DPH, neboť pojem provozování 

mnohostranného obchodního systému v sobě obsahuje služby, které jsou 

uvedeny v jiných ustanoveních § 54 odst. 1 ZDPH např. v písmeni r) nebo s). 

3) Osvobození od uplatňování DPH při dodání zlata se vztahuje pouze na dodání 

zlata České národní bance. Pro dodání investičního zlata existuje zvláštní režim 

podle § 92 ZDPH.   

Některé služby, které banka může být oprávněna poskytovat, mohou být jak 

osvobozeny, tak DPH podléhat podle obecných pravidel ZDPH. Jedná se o obecně 
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definované zbytkové kategorie služeb v ustanoveních v níže uvedené tabulce. Konkrétní 

řešení je nutné zvolit individuálně podle charakteru dané služby. 

 

Tabulka č. 5 – Zbytkové kategorie služeb, které je banka oprávněna vykonávat 

§ 1 odst. 3 písm. o) 
ZoB 

činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v §1 odst. 
3 písmenech a) až n) a v § 1 odst. 1 ZoB 

§ 4 odst. 3 písm. g) 
ZPKT služby související s upisováním emisí investičních nástrojů 

§ 4 odst. 3 písm. h) 
ZPKT 

služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové 
hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje 
uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) ZPKT a která souvisí s 
poskytováním investičních služeb 

 

Jak bylo zmíněno výše, osvobození finančních činností podle § 54 ZDPH je 

poskytováno bez nároku na odpočet. To znamená, že banka nemůže požadovat daň z 

přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění použitého k uskutečnění finančních 

činností podle § 54 ZDPH. Existuje však výjimka v § 72 odst. 1 písm. d), který stanoví, 

že plátce je oprávněn si odečíst daň na vstupu v případě, že přijaté plnění použije k 

uskutečnění finanční činnosti podle § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y), pokud je 

místo plnění ve třetí zemi nebo pokud toto plnění souvisí s vývozem zboží. Třetí zemí 

se v souladu § 3 odst. 1 písm. b) ZDPH rozumí území mimo území Evropského 

společenství25. Místo plnění je vymezeno v § 9 a § 10h ZDPH. Hlavním kritériem je, 

zda byla služba poskytnuta osobě povinné k dani podle § 5 a § 9 odst. 3 ZDPH. Mohou 

nastat čtyři situace: 

1) Služba je poskytnuta osobě povinné k dani. Místem plnění je místo, kde má tato 

osoba sídlo nebo místo podnikání26. 

2) Služba je poskytnuta osobě nepovinné k dani27. Místem plnění je místo, kde má 

osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Toto pravidlo je 

modifikováno dvěmi výjimkami: 

a. Pokud je příslušná služba osobě nepovinné k dani poskytnuta 

prostřednictvím provozovny v jiném místě28, je místem plnění místo, kde 

je umístěna tato provozovna. 

                                                 
25 Některá území Evropského společenství se pro účely ZDPH považují za třetí zemi. Jejich výčet 
obsahuje § 3 odst. 2 a 3 ZDPH. 
26 § 9 odst. 1 ZDPH 
27 § 9 odst. 2 věta první ZDPH 
28 § 9 odst. 2 věta druhá ZDPH 
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b. Služba, která je vymezena v § 10h ZDPH29, je poskytnuta zahraniční 

osobě nepovinné k dani. Místem plnění je místo, kde má tato osoba sídlo 

nebo místo pobytu.  

Konkrétně by se jednalo o situace, kdy je například poskytnut úvěr podnikateli se 

sídlem ve třetí zemi nebo kdy banka poskytuje služby spotřebitelům (např. 

spotřebitelské úvěry nebo přijímání vkladů) ve třetí zemi prostřednictvím své pobočky.  

Vývoz zboží je definován v §66 odst. 1 ZDPH jako výstup zboží z území Evropského 

společenství na území třetí země30. Typicky si lze představit případy, kdy banka 

financuje vývoz zboží do třetí země. 

 

2.2 Finanční činnosti od uplatňování DPH neosvobozené 
Ne všechny činnosti, které banky realizují, jsou osvobozeny od uplatňování DPH. 

Tabulka níže shrnuje služby uvedené v příslušných ustanoveních ZoB a ZPKT. 

 

Tabulka č. 6 - Činnosti, u kterých je DPH uplatňována 

§ 1 odst. 3 písm. b) finanční pronájem (finanční leasing) 

§ 1 odst. 3 písm. j) výkon funkce depozitáře 

§ 1 odst. 3 písm. l) poskytování bankovních informací 

§ 1 odst. 3 písm. n) pronájem bezpečnostních schránek 

§ 4 odst. 3 písm. e) 
poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové 
strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a 
služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 

§ 4 odst. 3 písm. e) 
poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů 

§ 4 odst. 3 písm. b) 
úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb 

§ 4 odst. 2 písm. e) 
investiční poradenství týkající se investičních nástrojů 

 

Banky se nespecializují pouze na přímou realizaci základních finančních činností jako 

je poskytování úvěrů nebo přijímání vkladů, ale vzhledem ke svému postavení na 

finančním trhu a informacím, které se u nich koncentrují, jsou schopné nabídnout i další 

služby. Značné příjmy může banka získávat například z poradenství nebo jiných služeb 

souvisejících s činnostmi vymezenými v § 1 ZoB, které je banka oprávněna poskytovat 
                                                 
29 Podle § 10h odst.1 písm. e) ZDPH se jedná i o bankovní, finanční a pojišťovací služby. 
30 V souladu s § 66 odst. 1 je podmínkou, aby zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní 
zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz 
zboží z celního území Evropského společenství. Za vývoz zboží se pro účely ZDPH považuje také 
umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. 
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podle § 1 odst. 3 písm. o) ZoB. Konkrétně o zvláštních kategoriích poradenství hovoří 

§ 4 odst. 2 písm. e) a § 4 odst. 3 písm. c) a d) ZPKT.  U všech těchto služeb bude DPH 

uplatňována podle obecných pravidel ZDPH.  

Další významnou finanční službou, která není osvobozena od uplatňování DPH je 

finanční pronájem31. Finanční pronájem je vyčleňován do zvláštních právnických osob, 

které se následně stanou součástí bankovního holdingu. Jedním z důvodů může být i 

rozdílný režim uplatňování DPH. Finanční pronájem je velmi intenzivně regulován jak 

v rámci ZDPH, tak i v ZDP. Výklad této právní úpravy přesahuje záběr této práce a 

nebude mu proto, i kvůli obvyklému vyčlenění této činnosti do zvláštních právnických 

osob, věnována zvláštní pozornost. 

Spíše marginální povahu má v českých podmínkách naopak poskytování bankovních 

informací32, správa a úschova investičních nástrojů33 nebo vykonávání služby 

depozitáře34. V tomto případě budou aplikována obecná ustanovení o poskytování 

zdanitelných plnění s nárokem na odpočet. 

Stejným případem je pronájem bezpečnostních schránek. Jde o bankovní službu podle 

§ 1 odst. 3 písm. n) ZoB. Z hlediska obecného přístupu k pronájmu by mohlo jít o 

plnění osvobozené bez nároku na odpočet podle § 56 ZDPH. V § 56 odst. 3 ZDPH je 

však pronájem bezpečnostních schránek výslovně uveden jako plnění, na které se dané 

osvobození nevztahuje.  

Banky, jako významný vlastník nemovitého majetku, mohou vystupovat také jako 

pronajímatel. Zde se nabízí několik možností, jak může banka optimalizovat své 

postavení vzhledem k daňové povinnosti.  

1) Vyčlenění nemovitostí do zvláštní právnické osoby, plátce DPH, která bude 

poskytovat služby pronájmu ostatním subjektům nebo i přímo bance.  

2) Banka si může nemovitosti ponechat ve svém majetku. Může si přitom zvolit, 

zda bude na pronájem uplatňovat DPH či nikoliv. Tuto možnost volby jí dává již 

zmíněný § 56 odst. 4 ZDPH.  

3) Zvláštní možností je vytvoření speciálního fondu nemovitostí § 53 zákona 

č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále 

                                                 
31 §1 odst. 3 písm. b) ZoB 
32 § 1 odst. 3 písm. l) ZoB 
33 § 4 odst. 3 písm. a) ZKPT 
34 § 1 odst. 3 písm j) ZoB a § 21 ZKI  
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jen „ZKI“), nebo speciálního fondu kvalifikovaných investorů podle § 56 ZKI. 

Výhodou tohoto řešení je zejména nižší sazba daně z příjmu právnických osob, 

která je v případě podílových fondů snížena na 5 % podle § 21 odst. 2 ZDP. 

2.3 Důsledek osvobození plnění 
Z uvedeného vyplývá, že rozhodující rozsah bankovních činností je od daně 

osvobozen bez nároku na odpočet a pouze menší část připadá na zdanitelná plnění 

s nárokem na odpočet. Poměr těchto plnění se promítá do výpočtu koeficientu podle § 

76 ZDPH. Tento koeficient následně určuje poměr daně na vstupu, na jejíž vrácení 

vzniká bance nárok. Pro banky nejde o nezanedbatelné položky, neboť významná část 

jejich nákladů DPH podléhá. Zejména jde o nákup zboží a služeb, dodávky 

softwarových systémů. U bank však bude koeficient resp. nárok na odpočet relativně 

nízký. Neznamená to však, že by bylo pro banku snazší se s povinnostmi při své 

činnosti vypořádat. Naopak, i v tomto případě se bude banka snažit optimalizovat svou 

daňovou povinnost, přičemž bude brát v potaz, jak poměr mezi zdanitelnými a 

osvobozenými plněními, tak i strukturu bankovní skupiny. Z hlediska struktury 

bankovní skupiny je možné buď vyčlenění určitých činností do zvláštních právnických 

osob nebo je možné v rámci více právnických osob uvažovat o vytvoření skupiny podle 

§ 5a ZDPH. V rámci skupinové registrace nejsou plnění mezi členy skupiny zatěžovány 

DPH. 

2.4 Závěrečné poznámky 
Jak již bylo zmíněno, EU uvažuje o možnostech zrušení osvobození a začlenění 

finančních služeb do systému DPH. Vzhledem k tomu, že současný systém má své 

kořeny ve směrnici ze 70. let, kdy bylo složité uvažovat o překonání administrativní 

náročnosti zdanění finančních služeb, nyní je situace díky technologickému pokroku 

odlišná. Rozvoj informačních technologií umožňuje zvládnout i složitější metody 

uplatňování DPH. O některých možnostech bude stručně pojednáno v příloze. Některé 

finanční služby, které jsou nyní osvobozeny od uplatňování DPH by bylo možné do 

systému zahrnout již nyní. Zejména služby, jejichž podstatou je poplatek např. při 

poskytnutí úvěru, sjednání akreditivu nebo bankovní záruky, popř. komisionářské 

poplatky při obchodování na kapitálových trzích by bylo možné podrobit DPH 

s minimálními náklady. Je však nutné si uvědomit, že i v těchto případech je možné 
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poplatek zakomponovat do úrokové sazby nebo do rozpětí mezi nákupní a prodejní 

cenou. Tímto by vznikala možnost pro daňovou arbitráž. Proto nezbývá, než vztah DPH 

a finančních služeb řešit komplexním způsobem. Za současné situace v právním řádu 

EU může být maximální kvalitativní změnou v ČR v tomto ohledu zavedení oprávnění 

pro plátce DPH  zdanit poskytování finančních služeb.   

3. Systém pojištění vkladů 
Povinné pojištění vkladů je neodmyslitelnou součástí moderních bankovních 

systémů. Jeho podstatou je explicitní, zákonem stanovená státní garance za to, že vklady 

v bankách budou do určité výše vkladatelům vyplaceny i v případě platební 

neschopnosti banky. Systém je koncipován na principu povinného pojištění. Jeho 

základem je pojistné, které platí banky do zvláštního fondu, který je pro tyto účely 

zřízen. Z fondu jsou následně, v situaci, kdy banka není schopna dostát svým závazkům, 

vypláceni vkladatelé. Lze ale důvodně předpokládat, že v případě vzniku pojistné 

události u některé v větších bank bude nutné doplnění zdrojů mimo systém pojištění 

vkladů, neboť prostředky fondu pravděpodobně nebudou dostačovat. 

Pojistné placené bankami lze svým charakterem považovat za povinnou nedaňovou 

platbu. Platby do systému jsou povinné a zákonem je přesně definována i jejich výše. U 

tohoto pojištění vkladů je zřejmý princip ekvivalence, čímž se odlišuje od daní. 

Pojištění vkladů však nelze považovat za obdobu komerčního pojištění.  

Fond pojištění vkladů jako instituce, která vybírá příspěvky a případně vyplácí 

náhrady, není součástí státní správy. Vztahy, které vznikají při sporech o platbu 

příspěvků a výplaty náhrad, budou pravděpodobně považovány za obchodněprávní 

spor35.   

Systémy pojištění vkladů byly primárně36 určeny k prevenci tzv. runu na banky, tj. 

situaci, kdy informace o údajné platební neschopnosti banky způsobí hromadný výběr 

vkladů, který není banka schopná financovat. Tím může dojít k její platební 

neschopnosti i za situace, že uvedená informace neměla reálný základ. Druhou funkcí 

pojištění vkladů je zajištění prostředků vkladatelů před nepříznivým vývojem dané 

instituce. Z hlediska těchto cílů lze považovat pojištění vkladů za velmi vhodný a 

úspěšný nástroj, který chrání jak banky,tak vkladatele. Jeho finanční náročnost není 

                                                 
35 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1429/2005 ze dne 18. 4. 2007 
36 Americký Federal Deposit Insurance Corporation byl založen již v roce 1933 
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v případě rozvinutého a konkurenčního bankovního trhu s nízkou mírou úpadku 

pojištěných institucí příliš vysoká. Je otázkou, nakolik ochrání bankovní systém 

s nízkým počtem institucí37 nebo jak se vyrovná s rozsáhlejší bankovní krizí.  Je vhodné 

zmínit ještě aspekt výše pojistného krytí. V současné době jsou vklady kryty ze 100 %. 

Tak tomu však nebylo vždy. Je otázkou, zda tato výše krytí vytváří pozitivní motivace 

vkladatelů. Díky této právní úpravě nemusí vkladatele zvažovat, nakolik je daná 

instituce bezpečná. Z tohoto hlediska působila pozitivně předchozí 10 % spoluúčast. 

Systém pojištění vkladů v České republice je upraven v ZoB  v §§ 41a – 41o. 

Do právního řádu České republiky byl zaveden s účinností k 29. 7. 1994 novelou ZoB 

č. 156/1994 Sb.  Tato původní úprava prošla v uplynulých letech několika významnými 

změnami, zejména došlo k postupnému navýšení limitu pro náhradu, který v současné 

době činí dle § 41e ZoB odst. 2 100.000 EUR.  

3.1 Povinné subjekty 
Subjekty, které jsou povinny odvádět příspěvky do systému pojištění vkladů jsou dle 

§ 41a odst. 3 ZoB primárně banky se sídlem na území České republiky. V měřítku 

spravovaného objemu vkladů, se v tuzemsku jedná o naprostou většinu bank. Zvláštní 

postavení mají stavební spořitelny, které mají oproti ostatním subjektům výhodu nižší 

sazby. Dalším subjektem s povinnou účastí na systému pojištění vkladů jsou družstevní 

záložny, kterým je tato povinnost stanovena § 14 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 

úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Z povinnosti platit příspěvky do 

Fondu pojištění vkladů však nejsou vyňaty ani pobočky zahraničních bank, neboť u 

nich je stejným ustanovením založena totožná povinnost. Výjimky z tohoto pravidla 

tvoří podle § 41a odst. 3 věty druhé ZoB: 

 pobočky bank podnikající v ČR na základě jednotné licence 

 pobočky bank ze třetích zemí. 

Vklady vedené v těchto pobočkách nejsou pojištěny prostřednictvím systému 

pojištění vkladů. Jsou pojištěny v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. Podmínkou 

vynětí poboček ze třetích zemí je, aby systém pojištění vkladů, na kterém jsou tyto 

                                                 
37 Například bankovní sektor ČR j z rozhodující části tvořen několika velkými bankami a středním 
počtem menších subjektů. 
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pobočky účastny, zaručoval nejméně stejný stupeň ochrany vkladatelů, jaký je 

požadován právem Evropských společenství38. Tato povinnost vyplývá z § 41l ZoB. 

Existují tři případy, kdy může být úroveň ochrany vkladatelů nižší, než jaká je 

v České republice: 

 pobočka banky podnikající v ČR na základě jednotné licence bude splňovat 

požadavky práva příslušného členského státu, ale výsledkem je nižší úroveň 

ochrany vkladatelů, než existuje v ČR, 

 pobočka banky ze třetí země bude splňovat požadavky práva příslušného 

členského státu a zároveň práva EU, ale výsledkem je nižší úroveň ochrany 

vkladatelů než existuje v ČR, 

 pobočka banky ze třetí země bude splňovat požadavky práva příslušného 

členského státu, ale nebude splňovat požadavky práva EU, přičemž výsledkem 

je opět nižší úroveň ochrany vkladatelů, než existuje v ČR. 

Řešení těchto situací poskytuje § 41m ZoB. Výše uvedené pobočky mohou uzavřít 

s Fondem pojištění vkladů smlouvu o připojištění. Tímto způsobem lze vklady v 

pobočce banky připojistit až do výše požadované § 41e odst.2  ZoB, tj. 100.000 EUR. 

Systémy pojištění vkladů jsou harmonizovány na úrovni EU. V současné době však 

není zmíněná harmonizace systémů příliš hluboká a mezi jednotlivými členskými státy 

přetrvávají rozdíly. Tato situace se však mění a do budoucna by se dále měnit měla. 

Například od 31.12.2010 je hranice pojištění vkladů jednotná v celé EU, a to 

100.000 EUR39. Tím prakticky odpadá možnost připojištění pobočky banky podnikající 

v ČR na základě jednotné licence z důvodu nižší hranice pojistného krytí vkladu.  

3.2 Povinnost platit příspěvky do Fondu a jejich výše 
Výše uvedené subjekty jsou v rámci pojištění vkladů povinny odvádět příspěvky. 

Jejich výše je stanovena součinem výše pojištěných pohledávek a sazby.  

Pojištěné pohledávky jsou vymezeny v § 41c ZoB. V odstavci 1 jsou tyto 

pohledávky vymezeny pozitivně, jako „... veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků 

vedených při splnění požadavků na identifikaci stanovených v odstavci 3 v české měně 

nebo v cizí měně, evidovaných jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách 

                                                 
38 Směrnice 94/19/ES, o systémech pojištění vkladů 
39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech 
pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě 
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nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným 

dokumentem...“. Některé z pohledávek z vkladů jsou z pojištění vyňaty, ačkoliv splňují 

výše uvedená kritéria. Jde o pohledávky z vkladů určitých osob vymezených v 

§ 41c odst.2 ZoB, konkrétně bank, zahraničních bank, finančních institucí, zdravotních 

pojišťoven a státních fondů a pohledávky z vkladů, které je banka oprávněna zčásti 

zahrnout do svého kapitálu. Důvodem je fakt, že tyto osoby mají velký objem zdrojů, 

které jsou schopni diverzifikovat a jsou považovány za subjekty schopné kvalifikovaně 

rozhodnout o umístění svých prostředků. Není tudíž zájem poskytovat jim ochranu 

prostřednictvím systému pojištění vkladů. 

Některé z pohledávek z vkladů osob uvedených v § 41c odst. 2 však mohou být 

přesto pojištěny. Jedná se o pohledávku z vkladu se zvláštním režimem podle § 41f 

ZoB. Důvodem tohoto zvláštního režimu je skutečnost, že vlastník peněžní částky je 

odlišný od majitele účtu. Skutečný vlastník však musí splnit podmínku podle § 41c odst. 

1 ZoB. Jde například o situaci, kdy má klient uloženy prostředky u obchodníka 

s cennými papíry za účelem budoucího nákupu investičních nástrojů nebo o situaci, kdy 

má klient uloženy prostředky u platební instituce za účelem platebního styku. 

Algoritmus pro výpočet příspěvku je obsažen v § 41c odst. 6 až 9 ZoB. Obdobím 

rozhodným pro odvod příspěvku do Fondu pojištění vkladů je kalendářní čtvrtletí. 

Základem pro výpočet příspěvku je průměr stavu pojištěných pohledávek z vkladů k 

poslednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí40. 

Uvedeným způsobem zjištěný základ se vynásobí sazbou podle typu povinného 

subjektu. Obecná sazba je 0,04 % za příslušné čtvrtletí. Stavební spořitelny podléhají 

sazbě 0,02 % čtvrtletně. Tyto sazby však nemusí platit vždy. V případě, že Fond 

pojištění vkladů shromáždí dostatečné množství prostředků, konkrétně dle § 41c odst. 8 

ZoB 1,5 % celkového objemu pohledávek z vkladů pojištěných u Fondu, sazba se 

snižuje na 0,01 % respektive u stavebních spořitelen na 0,005 %. Je tomu tak proto, že 

po dosažení uvedené hranice je předpokládáno, že Fond pro svůj účel disponuje 

dostatečnými prostředky a potřeba výrazně navyšovat objem prostředků není silná. 

V případě, že by naopak došlo k poklesu objemu prostředků Fondu pod tuto hranici, 

sazba se dle § 41c odst. 9 ZoB vrátí na původní hodnoty.   

                                                 
40 Částka je včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni 
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Z hlediska daně z příjmů právnických osob jsou příspěvky do Fondu pojištění vkladů 

plně daňově uznatelné podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP. Ten umožňuje odečíst od 

základu daně náklady, popř. výdaje, k jejichž úhradě je poplatník povinen podle 

zvláštních zákonů.  

V současné době disponuje Fond pojištění vkladů částkou cca 18,1 mld. Kč. V roce 

2010 odvedly povinné subjekty příspěvky ve výši 3,7 mld. Kč, přičemž pojištěné vklady 

dosáhly objemu 2,1 biliónu Kč a pojištěno bylo 36 finančních institucí. 

3.3 Možné budoucí změny v oblasti pojištění vkladů 
Jak bylo naznačeno výše, systém pojištění vkladů je nedílnou součástí moderních 

bankovních systémů a značnou pozornost mu věnuje Evropská unie. V současné době 

probíhají práce na nové směrnici, která by měla zvýšit úroveň harmonizace v této 

oblasti, například sjednocení okruhu pojištěných vkladů41, osob, jejichž vklady jsou 

pojištěny42  harmonizace  a také rozšířit možnosti, jak využít nashromážděné peněžní 

prostředky.  

V návrzích je plánováno propojení systému pojištění vkladů s rámcem pro krizové 

řízení popř. i s bankovním poplatkem, o němž bude pojednáno níže. Doposud byla 

jednoznačně preferována možnost, aby byly z peněz fondů pojištění vypláceni pouze 

vkladatelé platebně neschopných finančních institucí. Podle nedávných návrhů by bylo 

možné využít těchto prostředků i na financování opatření, které jsou obsaženy v 

připravovaném rámci pro krizové řízení ve finančním sektoru, například k financování 

nákladů, které by byly spojeny s převodem portfolia vkladů na jinou, zdravou, instituci 

nebo k přímému poskytnutí likvidity na ozdravění banky. Podmínkou je, aby výše takto 

použitých zdrojů nepřevýšila předpokládanou budoucí výši prostředků potřebných pro 

výplatu pojištěných vkladatelů. Tento návrh vychází z domněnky, že v některých 

případech je možné provést včasné a preventivní opatření, které bude vyžadovat méně 

prostředků, než následná výplata. Uvedený návrh má však rovněž své odpůrce. Ti 

namítají, že jediným účelem systému pojištění vkladů je zajistit výplatu vkladatelů a že 

použitím peněz k nejisté záchraně instituce může dojít k promrhání zdrojů fondu, které 

budou následně chybět v případě, že nakonec stejně dojde k pojistné události a nutnosti 

vyplatit pojištěné vkladatele. 

                                                 
41 V některých zemích nejsou vůbec známy nebo za vklady považovány vkladní knížky 
42 vklady určitých osob nejsou pojištěny, např. větších podniků nebo obcí 
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Další oblastí, která by mohla radikálně změnit pojetí systémů pojištění vkladů, je 

způsob výpočtu příspěvků. Návrhy Evropské komise počítají se zavedením tzv. rizikově 

vážených příspěvků43. Banky by tak měly být motivovány, aby k financování svých 

aktivit preferovaly dlouhodobé zdroje. 

Dalšími důležitými změnami by mělo být například pokračování trendu zkracování 

lhůty pro  výplatu vkladů nebo spolupráce mezi národními systémy pojištění vkladů, 

která by mohla umožnit vzájemnou finanční výpomoc nebo vyplácení plnění 

zahraničním věřitelům bank prostřednictvím příslušných zahraničních systémů. Český 

věřitel španělské banky by tak mohl svou náhradu získat prostřednictvím českého 

pojištění vkladů. 

Tento vývoj zcela nepochybně přispěje ke krátkodobé stabilitě bankovního systému a 

ochrání je před případnými „runy“. Nicméně je otázkou, jak toto řešení bude působit na 

vkladatele, u nichž může dojít k růstu rizika morálního hazardu. Není pro ně totiž 

relevantní přemýšlet o finančním zdraví banky a mohou se orientovat například pouze 

podle výše úroků. Veškerá odpovědnost se tak svěřuje do rukou orgánů dohledu, které 

by měly  být schopny suplovat  dohled tržních subjektů.  

4. Obecné otázky budoucnosti zdanění finančního sektoru 

Druhá část této práce bude věnována trendům v oblasti zdanění finančního sektoru. 

V posledních dvou letech nabyly snahy o zavedení zvláštních daňových nástrojů ve 

finančním sektoru značné dynamiky. V reakci na proběhlou globální finanční krizi a 

následnou ekonomickou krizi čelí banky silnému tlaku ze strany politiků a regulátorů, 

kteří požadují hlubokou reformu regulace, která by měla učinit celý finanční sektor 

odolnější vůči budoucímu krizovému vývoji. Součástí těchto snah jsou např. vyšší 

požadavky na množství a kvalitu kapitálu, nová pravidla řízení likvidity nebo opatření, 

které mají zmírnit procykličnost celého odvětví (např. dynamické oprávkování nebo 

proticyklické kapitálové polštáře). Vedle tohoto názorového proudu, přinášejícího do 

finančního sektoru úsilí o posílení regulatorních pravidel, existuje také velká skupina 

příznivců uvalení zvláštních daní na subjekty finančního sektoru. Příliš rizikové chování 

subjektů finančních trhů je totiž považováno za jeden z hlavních zdrojů finanční krize a 

následná nutnost poskytnout veřejné zdroje k zajištění finanční stability je zase 

                                                 
43 angl. risk-based contributions 
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označována za jeden z důvodů současné napjaté situace ve státních rozpočtech mnoha 

vyspělých států.  

4.1 Cíle zdanění a jejich zhodnocení 
Zdrojem současných diskuzí o dani z finančních transakcí a dani z finanční aktivity 

je materiál Mezinárodního měnového fondu ke zdanění finančního sektoru44. V tomto 

dokumentu byly mimo jiné formulovány cíle, kterých by se mělo zdaněním finančních 

institucí popř. finančních transakcí dosáhnout:   

 vhodným nastavením daňových nástrojů by mělo být dosaženo doplnění a 

posílení účinků reformy regulace, 

 finanční sektor by měl přispět ke konsolidaci veřejných financí v pokrizovém 

vývoji, 

 zajistit spravedlivý a podstatný příspěvek do veřejných rozpočtů. 

Z hlediska funkce daní v daňovém systému tak vystupují do popředí funkce fiskální a 

korektivní.  

Fiskální funkce daně, tedy získání prostředků do veřejných rozpočtů, je nepochybně 

legitimním cílem. Možnost nastavit pravidla zdanění je právem vyplývajícím ze 

suverenity nezávislého státu. Proto tento cíl jako takový nelze zpochybňovat. Navíc 

finanční sektor se jeví jako velmi perspektivním objektem zdanění. Jeho platební 

kapacita je velmi vysoká a navíc je považován za odvětví ekonomiky s nadprůměrnou 

výnosností. Dalším důvodem je tvrzení, že daňová kvóta ve finančním sektoru je ve 

srovnání s ostatními odvětvími ekonomiky podprůměrná. Konečně, potenciální 

výhodou zdanění institucí finančního sektoru může být, že náklady na správu 

případných daní mohou být relativně nízké. Důvodem je skutečnost, že ve finančním 

sektoru působí omezené množství subjektů, kteří mohou být poplatníky nebo plátci. 

Zejména plátci mají navíc administrativní možnosti, jak správu daní provádět efektivně. 

Navíc je celý finanční sektor ve velké míře elektronizován, což opět snižuje náklad na 

výběr a správu daní.    

Deklarované cíle zdanění finančního sektoru však nejsou bez potenciálních 

problémů. Prvním z nich je nekonzistence s požadavky na efektivní daňový systém. 

                                                 
44 International Monetary Fund. A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector [online]. 
Washington D.C. : [s.n.], 27. 6. 2010 [cit. 2011-06-28]. Dostupné z WWW: 
<www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710b.pdf>. 
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Tato výhrada se váže k cíli, aby finanční sektor přispěl ke konsolidaci veřejných financí 

v pokrizovém vývoji. Tento argument není v souladu se snahou vytvořit vyvážený 

daňový systém s perspektivou dlouhodobé stability. Jedním z požadavků na daňový 

systém je stabilita pravidel, aby bylo možné dlouhodobě plánovat investiční i spotřební 

rozhodnutí. Ad-hoc zdanění z důvodu nepříznivého minulého vývoje není s tímto 

požadavkem v souladu. Navíc popírá stabilizační funkci daně, kdy by právě 

v pokrizovém období měla fiskální politika ekonomice umožnit prostřednictvím snížení 

daňové kvóty obnovit základy pro růst a naopak v době konjunktury odčerpávat 

prostředky, které by sloužily k dalšímu přehřívání ekonomiky.  

Druhým z nich je zvláštní charakter nástrojů a služeb finančního trhu, z něhož 

vyplývá nutnost velmi ostražitě analyzovat významná rizika, která vznikají uvalením 

zvláštních daní: 

 na rozdíl od jiných odvětví ekonomiky podléhá finanční sektor velmi přísné 

regulaci, která bude navíc v blízké budoucnosti dále zpřísněna 

 finanční nástroje mají zvláštní vlastnosti (např. rozdílnost rizikových profilů 

(finanční deriváty proti dlouhodobým úvěrům) nebo vzájemná zastupitelnost 

(syntetické akciové pozice vzniklé kombinací různých opčních kontraktů) 

 u finančních nástrojů vzniká značná nejistota ohledně konečného nositele 

daňového břemene 

 celý finanční trh je velmi citlivý na relativní ceny finančních produktů 

 nezbytnost a nenahraditelnost finančních služeb pro reálnou ekonomiku (např. 

úvěrový trh, platební a vypořádací systémy nebo kapitálový trh) 

 mezinárodní charakter finančních trhů, který na rozdíl od reálných transakcí více 

trpí problémy dvojího zdanění, daňovou konkurencí mezi státy či snadného 

přesunu transakcí a obchodu do zahraničí 

Korektivní funkce daně, jejíž podstatou je náprava tržních selhání a kompenzace 

pozitivních a negativních externalit, je nepochybě zajímavou možností ke zkoumání. 

Podmínkou je řešení vzájemného vztahu zdanění a regulace. Z hlediska nápravy tržních 

selhání je základem odpověď na otázku, zda je vhodnější tato selhání řešit regulatorními 

nebo daňovými nástroji. Tato odpověď není jednoduchá, avšak určité vodítko nabízí 

požadavek na efektivnost daňového systému. Ideálním daňové opatření by mělo být 

jednoduché s nízkými náklady na správu a zároveň vytvářet pozitivní ekonomické 



38  

motivace (např. omezovat společensky nadoptimální spotřebu). Hlavními dvěma 

deklarovanými cíli v rámci korektivního působení zdanění je ovlivňování rizikového 

profilu podnikání finančních institucí a pozitivní vliv na stabilitu finančních trhů. 

Ovlivňování rizikového profilu vyžaduje velmi diferencovaný přístup k jednotlivým 

nástrojům a službám. Jejich zvláštní charakteristika a s tím související rizika zásahů do 

finančního sektoru, už byla diskutována výše. Proto lze očekávat, že by případné 

zdanění vyžadovalo velmi složitý a administrativně náročný systém pravidel. Dále e 

nejasná přidaná hodnota takových pravidel v prostředí, kde již funguje zaběhnutý 

systém regulace. Navíc by již díky tomuto systému regulace mohly vzniknout zbytečné 

duplicitní nebo protichůdné pobídky pro chování bank. Pro se zdanění jeví být vhodným 

spíše jako nástroj k nápravě takových tržních selhání, které prostupují celým finančním 

trhem (např. celkové nedostatečné zdanění sektoru nebo nadměrné spekulativní 

obchody) a to za podmínky, že je lze kompenzovat relativně jednoduchým opatřením.  

Pro jemné dolaďování rizikového chování celého finančního sektoru jsou 

pravděpodobně vhodnější regulatorní nástroje. 

Často uváděným důvodem pro vyšší zdanění finančního sektoru je jeho nadprůměrná 

ziskovost v porovnání s jinými sektory ekonomiky. Odpůrci tohoto argumentu však 

namítají, že bankovní podnikání je podrobeno mnohem přísnější regulaci, ve srovnání 

s jinými činnostmi. Např. obecné požadavky pro získání bankovní licence, kapitálové 

požadavky, pravidla angažovanosti a další. 

4.2 Probíhající diskuze v Evropské unii a v ČR 
Na úrovni EU se problematice zdanění resp. zpoplatnění finančního sektoru věnují tři 

dokumenty z roku 2010. Pracovní materiál k inovativnímu financování na globální 

úrovni a Sdělení ke zdanění finančního sektoru45 se zaměřují na daň z finančních 

transakcí a daň z finančních aktivit.  Sdělení o fondech pro krizové řízení46 se zaměřují 

                                                 
45 European Commission. Innovative financing at a global level [online]. Brusel : [s.n.], 1.4.2010 [cit. 
2011-06-28]. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/international/documents/innovative_financing_global_leve
l_sec2010_409en.pdf>. 
   European Commission. Taxation of the Financial Sector [online]. Brusel : [s.n.], 7.10.2010 [cit. 2011-
06-28]. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/com_2010_0549_en.pdf>. 
46 European Commission. Bank Resolution Funds [online]. Brusel : [s.n.], 26.5.2010 [cit. 2011-06-28]. 
Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/crisis-
management/funds/com2010_254_en.pdf>. 
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na bankovní poplatek. Tyto sdělení určují směr, kterým se ubírá diskuze mezi 

členskými státy EU a Evropskou komisí. Rada EU v této souvislosti dne 17. 6. 2010 

přijala Závěry, ve kterých požaduje zavedení odvodů a daní specificky zatěžujících 

finanční sektor. 

 

Tabulka č. 7– Závěry Evropské rady ze 17.6.201047 

... 

16. Evropská rada se shodla na tom, že by členské státy měly pro finanční instituce zavést 

systémy odvodů a daní s cílem zajistit spravedlivé sdílení zátěže a stimulovat omezování 

systémového rizika. Tyto odvody nebo daně by měly být součástí důvěryhodného rámce 

pro řešení problémů. Je naléhavě zapotřebí dále pracovat na jejich hlavních rysech a pečlivě 

zvážit otázky rovných podmínek a kumulativní dopad různých regulativních opatření. Evropská 

rada vyzývá Radu a Komisi, aby v tomto úsilí pokračovaly a předložily o něm zprávu v říjnu 

roku 2010. 

... 

 

Na základě těchto závěrů převzala iniciativu Evropská komise, která koordinuje 

globální přístup k této problematice a harmonizaci při zavádění těchto daní a odvodů 

v EU. 

V ČR nelze v dohledné době zavedení zvláštních druhů daní zaměřených na finanční 

sektor očekávat. Ministerstvo financí ČR  a stejně tak Česká národní banka přistupují 

k uvalovaní specifických poplatků nebo daní na instituce ve finančním sektoru 

odmítavě. Důvody pro tento skeptický postoj mají původ v analýze argumentů, které 

byly uvedeny výše a ve specifické povaze českého finančního sektoru. ČR deklarovala, 

že je potřeba se vyrovnat s nejistotou ohledně budoucích dopadů zavedení nových daní, 

zejména kumulativních účinků společně s reformovanou regulací finančního sektoru. 

Fiskální cíle zdanění pak ČR nepovažuje za dostatečně významné, aby vyrovnaly rizika 

spojená se zavedením daní, která byla rovněž vymezena výše. Český bankovní sektor 

navíc nebyl finanční krizí výrazně postižen. Proto pro ČR není relevantní ani cíl získat 

zpět veřejné prostředky vynaložené na opatření k překlenutí finanční krize.  

                                                                                                                                               
 
47 Evropská rada [online]. 17.6.2010 [cit. 2011-06-29]. Závěry ze zasedání Evropské rady (17. června 
2010). Dostupné z WWW: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/10/st00/st00013.cs10.pdf>. 
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5. Bankovní poplatek  

Bankovní poplatek lze charakterizovat jako povinnou platbu, kterou musí úvěrová 

instituce nebo i jiná finanční instituce odvést do veřejného rozpočtu a jejíž výše je 

závislá na objemu spravovaných aktiv, výši vybraných pasiv, nebo popřípadě na 

hodnotě některých podrozvahových položek. Jde o opatření, které již bylo v některých 

zemích zavedeno.   

Pro zavedení bankovního poplatku existuje několik důvodů: 

 financování opatření budoucího rámce pro krizové řízení, 

 omezení systémového rizika, 

 zajištění spravedlivého příspěvku finančních institucí ke krytí nákladů finanční 

krize, 

 snížení rozpočtových deficitů, 

 posílení systému pojištění vkladů. 

Primárním důvodem pro zavedení bankovního poplatku, kterým bylo argumentováno 

na počátku diskuzí, bylo financování opatření v oblasti krizového řízení. Cílem 

vybraných zdrojů měl být účelový fond krizového řízení, který by v případě problémů 

určité banky financoval opatření k zachování finanční stability. Tento cíl se však 

pravděpodobně nepodaří naplnit, protože rámec pro krizové řízení zatím není přijat48. 

Ani ve Velké Británii, která již zavedla zvláštní režim pro krizové řízení bank49 (SRR), 

nemá myšlenka fondu pro krizové řízení přímou podporu a výnos bankovního poplatku 

směřuje do státního rozpočtu. Argumentem proti je přesvědčení, že zřízení tohoto fondu 

by mohlo být vnímáno jako forma pojištění proti úpadku čímž by se zvýšilo riziko 

morálního hazardu, proti kterému celý rámec pro krizové řízení směřuje.   

Vzhledem k variabilitě konstrukce základu a sazby tohoto poplatku může být jeho 

účelem i ovlivňování chování bank, zejména snížit jejich rizikový profil. Tohoto cíle je 

možné dosáhnout pomocí nastavení základu pro výpočet poplatku nebo jeho sazbu. 

V některých zemích je také výše bankovního poplatku závislá na velikosti banky, popř. 

bankovní poplatek pro malé banky není zaveden vůbec. Zatím zavedené systémy 

bankovního poplatku nenaznačují, že by jejich primárním cílem mělo být ovlivnění 

rizikového profilu  

                                                 
48 Dle plánů Evropské komise by měl být rámec pro krizové řízení přijat v polovině roku 2011. 
49angl. special resolution regime 
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Z posledního vývoje v některých členských státech Evropské unie lze pozorovat 

důraz na fiskální aspekt50. Objem prostředků, které je možné pomocí poplatku získat je 

však relativně nízký a bankovní poplatek by nepředstavoval nijak významný zdroj 

příjmů veřejných rozpočtů. Např. ve Velké Británii by měly být vybrány 2mld. GBP. 

5.1 Harmonizace při zavádění bankovního poplatku 
Zcela neopominutelným aspektem zavádění bankovního poplatku je jeho 

harmonizace na úrovni Evropské unie. V původních návrzích figuroval bankovní 

poplatek jako relativně nevýznamná součást iniciativy na vytvoření rámce pro krizové 

řízení51. Tato iniciativa si klade za cíl vytvořit harmonizovanou právní úpravu, která 

umožní řešit existenční problémy finančních institucí, zejména bank. Klasické 

insolvenční právo se v průběhu finanční krize ukázalo být neúčinné a státy musely 

investovat značné peněžní prostředky do sanace celého sektoru. K financování těchto 

krizových opatření (např. bridge bank, bad/good bank nebo bail-in) měl být vytvořen 

zvláštní fond, který by byl financován ex-ante příspěvky samotných finančních institucí. 

Postupem času se vak problematika bankovního poplatku osamostatnila a je 

diskutována odděleně spolu s daňovými nástroji.  

Vzniká otázka, zda se jedná o daň nebo poplatek. V tomto ohledu není situace 

prozatím zcela zřejmá. Hlavním aspektem, který je v této souvislosti zkoumán, je, zda 

v případě bankovního poplatku existuje určitá míra ekvivalence. Konkrétně, zda 

finanční instituce získává účastí v tomto systému určitou protihodnotu. Odpověď na tuto 

otázku není jednoduchá. V případě, že by se jednalo o daň, vznikají významné důsledky 

zejména v proceduře, jak by musel být bankovní poplatek přijímán na úrovni EU, pokud 

by se členské státy rozhodly jej harmonizovat. Podle čl.113 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“) by musela existovat všeobecná shoda mezi členskými 

státy. V případě, že by bankovní poplatek nebyl považován za daň, ale za účelový 

poplatek, uplatnila by se jiná schvalovací procedura a postačovala by kvalifikovaná 

většina v rámci řádného legislativního postupu, neboť se jedná o problematiku úpravy 

vnitřního trhu, kde je dána sdílená pravomoc Evropské Unie podle čl. 4 SFEU. 

                                                 
50 např. Maďarsko, kde je poplatek vzhledem k velikosti bankovního sektoru několikanásobně vyšší než 
v ostatních zemích a tvoří součást opatření na snížení rozpočtového deficitu, kvůli kterému je země pod 
drobnohledem MMF.  
51 Rámec EU pro krizové řízení ve finančním sektoru 
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Právě s ohledem na úsilí Evropské komise zavést v rámci EU povinnost zřídit fond 

pro financování krizových opatření a harmonizovaně uvalit na finanční sektor bankovní 

poplatek má ČR, jako jediný stát EU, vyjednánu výhradu v Závěrech Evropské rady ze 

dne 17. června 2010, z nichž bylo citováno výše. 

Harmonizace systému bankovního poplatku na úrovni EU bude pravděpodobně 

velmi obtížná. Důvodů je hned několik: 

 struktura a parametry bankovních systémů členských zemí jsou velmi rozdílné,   

 primární účel, pro který jsou jednotlivé systémy bankovního poplatku zaváděny 

se také značně liší. 

Orgány EU pro nejbližší období opustily myšlenku hlubší harmonizace a soustřeďují 

se na zamezení negativních efektů spojených např. s dvojím uvalením poplatku na 

některé banky. Tato problematika bude diskutována níže. Hlubší harmonizace by měla 

být provedena později, zejména v souvislosti s přijetím rámce pro krizové řízení ve 

finančním sektoru. 

5.2 Základní prvky konstrukce bankovního poplatku 
Poplatníkem bankovního poplatku jsou typicky banky, resp. úvěrové instituce52. 

V některých zemích však bankovnímu poplatku podléhají nejen banky ale i další 

finanční instituce53. V EU existuje více druhů subjektů, které jsou oprávněny 

poskytovat bankovní služby. Banky vyvíjející činnost na území určitého státu lze pro 

účely výběru poplatku na základě tohoto kritéria rozdělit do následujících kategorií:   

1) banky vyvíjející činnost ve státě výběru poplatku 

a. mateřské společnosti 

b. dceřiné společnosti zahraničních bank 

c. pobočky zahraničních bank 

d. pobočky bank ze zemí EU 

e. pobočky bank ze zemí mimo EU 

2) banky vyvíjející činnost rovněž v zahraničí 

a. formou pobočky 

b. formou dceřiné společnosti 

                                                 
52 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) 
53 Např. pojišťovny nebo obchodníci s cennými papíry  
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Z hlediska právní formy a místa podnikání existuje tak šest skupin subjektů, které je 

možné poplatku podrobit. Jak ilustruje tabulka v příloze, mezi zeměmi, které ohlásily 

zavedení bankovního poplatku, existuje z tohoto pohledu značná variabilita. 

Některé banky poplatku nemusí podléhat vůbec, nebo v některých zemích byla 

stanovena hranice velikosti banky, kdy banky nedosahující této hranice poplatku 

nepodléhají. Jednotlivé členské státy zatím při zavádění bankovního poplatku postupují 

bez přijetí harmonizovaných pravidel. Tato situace spolu s přeshraničním působením 

bankovních skupin generuje riziko dvojího uvalení poplatku, tj. stavu, kdy je bankovní 

poplatek odváděn z jednoho základu, v případě různých přístupů ke stanovení základu 

pak z jedné rozvahy. Zvýrazněná oblast ve výše uvedené tabulce představuje instituce, u 

kterých hrozí dvojí uvalení poplatku. Jedná se například o situaci, kdy v některé z deseti 

zmíněných zemí podniká dceřiná společnost britské banky. Otázku, jak se vyhnout 

dvojímu uvalení poplatku, se zatím nepodařilo zcela vyřešit. Existují dva základní 

přístupy, harmonizovaný nebo bilaterální resp. multilaterální.  

Harmonizovaný přístup by představoval takové řešení, při kterém by se členské státy 

dohodly na jednotné postupu, jak dvojí uvalení řešit. Harmonizace na úrovni, která by 

umožnila vyloučit dvojí uvalení poplatku, je za současných okolností zcela jistě 

reálnější a dosažitelnější než usilování o harmonizaci celého institutu, nicméně prozatím 

ani tomuto řešení vývoj nenasvědčuje. A to ani přes úsilí Evropské komise, která vidí 

v nekoordinovanosti při zavádění bankovního poplatku rizika deformace společného 

trhu. 

Základem bilaterálního přístupu je dohoda dvou států formou mezinárodní smlouvy 

podobné již existujícím smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Využití platných smluv 

o zamezení dvojího zdanění se nejeví být vhodným řešením, pokud nebude všeobecně 

akceptováno, že lze bankovní poplatek považovat za daň. I v tomto případě by však 

bylo nutné smlouvy aktualizovat, neboť s nimi smlouvy nepočítají. Určitým náznakem 

bilaterálního přístupu je návrh řešení ze strany Velké Británie a Francie. Ten vychází 

myšlenky tzv. top up approach. Primární právo uvalit a vybrat daň ze základu z celé 

bankovní skupiny  má stát, ve kterém sídlí mateřská banka. Hostitelský stát může vybrat 

pouze rozdíl mezi  sazbou ve svém a domovském státě. Tento přístup má několik 

nedostatků. Prvním z nich je fakt, že v hostitelském státě musí být stanovena sazba 

vyšší, aby bylo možné vybrat alespoň nějakou výši poplatku. Toto platí za předpokladu 
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shodného základu poplatku. Dále vzniká nutnost správně alokovat základ pro výpočet 

poplatku mezi státy, konkrétně v případě poboček. S tím souvisí motivace přesouvat 

aktivity do států s nižší sazbou poplatku nebo do zemí, kde není vůbec zaveden. 

Praktickým problémem je pak rozdílnost základů pro výpočet poplatku. Např. v případě 

mateřské banky z Velké Británie a dceřiné banky ve Francii bude nutné provést výpočet 

poplatku pro francouzskou dceřinou banku podle britských i francouzských pravidel a 

vypočíst případný rozdíl. V Británii je totiž základ konstruován z pasiv banky, ve 

Francii naopak z rizikově vážených aktiv. Pro banku - poplatníka to tak znamená 

dvojnásobnou administrativní zátěž.  

Předmětem bankovního poplatku jsou vybrané rozvahové položky poplatníků. 

Některé systémy zahrnují do předmětu také vybrané mimobilanční položky, 

např. derivátové transakce. Jedná se však vždy o stanovení k určitému okamžiku, tj. o 

veličinu stavovou.  

V teorii jsou předpokládány tři možnosti, jak určit základ pro výpočet poplatku: 

 rizikově vážená aktiva, 

 aktiva v obchodní knize, 

 pasiva. 

Rizikově vážená aktiva jsou relativně snadno aplikovatelnou možností, neboť již 

existuje regulatorní úprava jejich stanovení54, která je mezinárodně uznávaná a 

aplikovaná. Toto řešení má však také své nedostatky. Zejména ve faktu, že vychází 

z pravidel obezřetnostního podnikání a lze proto říci, že by tak společně s regulací došlo 

k duplicitnímu postižení stejné oblasti bankovního podnikání. Dalším problémem je 

potenciální zvýhodnění investičních bank před komerčními, neboť úvěry v bankovních 

knihách mají vyšší rizikovou váhu, než kvalitní cenné papíry v obchodní knize. Přitom 

právě obchodní aktivity bank jsou nahlíženy jako jeden ze základních zdrojů 

systémového rizika.  

Aktiva v obchodní knize by naopak zvýhodnila komerční banky poskytující úvěry se 

záměrem držet je do splatnosti. Z tohoto pohledu se jeví tento základ jako vhodný. 

Nicméně v praxi nebyl tento přístup použit a jeho využití se nechystá ani v budoucnosti. 

Důvodem bude pravděpodobně nízký příjmový potenciál takového poplatku, pokud by 

                                                 
54  Konceptu rizikově vážených aktiv se využívá pro účely stanovení kapitálové přiměřenosti. 
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zároveň neměl mít negativní dopad na tento segment finančního trhu, neboť se jedná o 

oblast, kterou je relativně snadné převést do jiné jurisdikce.  

Jsou-li za základ bankovního poplatku zvolena pasiva, zpravidla jsou z nich 

vyjímány dvě skupiny. První skupinou jsou vklady, které jsou pojištěny v systému 

pojištění vkladů. Nepovažuje se za spravedlivé, aby byly předmětem dvou odvodů. 

Druhou skupinou pasiv vyňatých ze základu pro výpočet bankovního poplatku jsou 

položky vlastního kapitálu. Toto vynětí by mělo banku motivovat k udržování vyšší 

hodnoty vlastních zdrojů, které mají sloužit jako ochrana před utrpěnými ztrátami. 

Vyšší hodnota vlastních zdrojů by měla zároveň minimalizovat potřebu aktivace fondu 

pro řešení krizí.  

Sazba bankovního poplatku je jedním z parametrů, kterými by mělo být eventuálně 

možné dosáhnout cílů v oblasti ovlivňování chování bankovních subjektů. Bude tomu 

tak v případě, že bude zvolena diferenciovaná sazba. Tato diferenciace může být 

stanovena buď podle celkové výše základu poplatku nebo podle druhu základu, na který 

je poplatek uvalen. Alternativou bez ambice ovlivnit chování subjektů, je stanovení 

jedné poměrné lineární sazby, která se uplatní na celý základ.  

Diferenciace sazby podle výše základu je zpravidla progresivní. Je možné ji nastavit 

jako progresivně klouzavou nebo progresivně stupňovitou.  

U diferenciace sazeb podle druhu základu, na který je poplatek uvalen, jde ve 

skutečnosti o stanovení dvou lineárních sazeb, např. pokud existuje jedna sazba pro 

bilanční a odlišná pro mimobilanční položky.     

5.3 Hodnocení bankovního poplatku 
Výhodou bankovního poplatku se jeví být jednoduchost jeho výběru. Subjektů, které 

budou poplatku podléhat, je velmi omezené množství a jeho správa bude pro státní 

orgány relativně nenáročná. S tím souvisí i fakt, že banky jsou za normálních okolností 

subjekty s vysokou platební kapacitou. Dalším pozitivním aspektem je možnost 

regulovat prostřednictvím parametrů chování subjektů. Zejména ovlivňovat rizikový 

profil bankovních bilancí a zvýhodňovat dlouhodobé zdroje na úkor krátkodobých.  

Velmi problematickým aspektem bankovního poplatku je fakt, že může být 

považován za určitou formu pojištění proti úpadku. Pokud banka odvádí prostředky do 

fondu pro financování krizových opatření, účastníci finančního trhu se mohou 

domnívat, že v případě krizového vývoje jí vzniká nárok na pomoc ze strany fondu. 
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Taková interpretace poškozuje tržní prostředí a znamená institucionalizaci rizika 

morálního hazardu. 

Další nevýhodou je nejistota, jak se zavedení bankovního poplatku projeví na cenách 

bankovních služeb. Například vzhledem k oligopolnímu prostředí na českém 

bankovním trhu by bylo možné očekávat, že ekonomické „daňové“ břemeno bude 

přeneseno na uživatele finančních služeb. Tento vliv je hodný dalších analýz zvláště 

v situaci křehkého hospodářského oživení v období po ekonomické krizi.   

Lze namítat, že zdroje, které se podaří nashromáždit ve zvláštním fondu 

pravděpodobně nebudou stačit k pokrytí nákladů, které přinese úpadek větší banky. 

Proto bude tak či tak nutné poskytnout prostředky daňových poplatníků, ačkoliv s tím 

rámec pro krizové řízení explicitně nepočítá. 

6. Daň z finančních transakcí 

Koncept daně z finančních transakcí (dále jen „FTT“)55 vzbuzuje v odborných i 

politických kruzích značné kontroverze. Svou podstatou se jedná o převodní daň, která 

by měla být uvalena na transakce na finančním trhu. Svou charakteristikou se jedná o 

daň případovou, tj. uvalovanou jednorázově.  

Podstatnou vlastností daně z finančních transakcí je její kumulativnost. To znamená, 

že je uvalována na každou jednotlivou transakci, čímž nejvíce postihuje subjekty, které 

provádějí transakce častěji. Např. nákup a prodej aktiva znamená dvojí uvalení daně. 

Většinou jsou prezentovány tyto důvody pro zavedení FTT:  

 omezení spekulativní transakcí, 

 snížení volatility na finančních trzích, 

 získání příjmů do veřejných rozpočtů. 

Hlavním z uvedených cílů je předpokládané snížení objemu spekulativních transakcí 

a snížení volatility cen aktiv, které by mělo zvýšit finanční stabilitu na finančních trzích. 

Zejména by mělo dojít k omezení tzv. vysokofrekvenčního obchodování56, řízeného 

počítačovými algoritmy. Jak bylo uvedeno v obecné části, jedná se o korektivní cíl 

zdanění. Tvrzený nadměrný objem spekulativních obchodů v prakticky všech 

segmentech finančního trhu by mohl být v souladu s výše uvedenou podmínkou, že by 

                                                 
55 angl. financial transactions tax 
56 angl. high frequency trading 
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mělo být zdaněním postihováno rozsáhlé tržní selhání, vhodným objektem. Navíc by se 

mohlo jednat o relativně snadné daňové opatření s nízkými administrativními náklady. 

Vliv na omezení spekulativních transakcí však doposud nebyl potvrzen žádnou 

dopadovou studií a zůstává spíše v rovině teoretické. Naopak je uváděn argument, že 

omezení objemu transakcí sníží likviditu na finančním trhu a dojde naopak ke zvýšení 

volatility a prostřednictvím zvýšeného diskontu za nelikvidnost ke snížení cen aktiv. 

Proto nabývá na významu argument značného příjmového potenciálu této daně. V této 

souvislosti však existují protiargumenty, že pravděpodobný výnos by byl nejspíše 

koncentrován v několika finančních centrech (v Evropě např. Londýn nebo Frankfurt), 

pokud by byla FTT vybírána dle místa uskutečnění transakce. Takové rozdělení by však 

neodpovídalo požadavku na spravedlivé rozdělení výnosu. Mobilita transakcí pak 

zdůrazňuje aspekt daňové konkurence mezi státy.  

Implicitním předpokladem úspěchu je proto zavedení FTT v co nejširším 

mezinárodním měřítku. Na tomto požadavku existuje mezinárodní shoda. Pro překonání 

nespravedlnosti distribuce výnosu je FTT navrhována jako tzv. international revenue 

raiser, tedy daň, která by měla být v ideálním případě zavedena globálně a jejím účelem 

by mělo být shromáždit na mezinárodní úrovni prostředky, které by mohly být použity 

na řešení globálních ekonomických problémů, konkrétně rozvojovou pomoc nebo boj 

s klimatickými změnami.  

6.1 Základní prvky konstrukce FTT 
U FTT je relevantní rozlišovat pláce a poplatníky této daně. Poplatníkem daně 

z finančních transakcí může být nabyvatel aktiva, jeho převodce nebo mohou daň  být 

povinni platit oba. U některých transakcí, např. obchody s cizími měnami nebo některé 

deriváty, není kategorie nabyvatele nebo převodce relevantní, proto by pravděpodobně 

museli daň hradit oba účastníci transakce.  

Plátcem této daně může být: 

 zprostředkovatel transakce, 

 vypořadatel transakce, 

 kupující, 

 prodávající, 

 různé varianty předchozích subjektů. 
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Banky mohou být v případě daně z finančních transakcí jak v postavení poplatníka, 

pokud obchodují na vlastní účet, tak mohou být v postavení plátce pokud budou 

odvádět daň za jiné osoby, na jejíž účet transakci realizovaly.  

Z hlediska jednoduchosti administrativy výběru daně je pravděpodobně 

nejvýhodnější variantou, aby byl plátcem subjekt, který provádí vypořádání obchodu, 

popř. centrální protistrana. Jde o řešení administrativně nejméně zatěžující poplatníky i 

celkově méně nákladné a navíc zde existuje největší jistota, že daň bude skutečně 

odvedena. Je však nutné vzít do úvahu fakt, že různé finanční instrumenty jsou 

obchodovány různým způsobem. Pokud jde o burzovní obchody, může být k 

administraci využit vypořádací systém burzy. Velká část obchodů s cennými papíry a 

deriváty se děje prostřednictvím také OTC elektronických obchodních systémů. I zde by 

bylo možné zvládnout zúčtování a výběr daně s nízkými náklady. Decentralizované 

systémy obchodování, které jsou využívány k obchodům s cizími měnami mohou být 

také doplněny modulem pro správné určení daně. Individuálně tak není problém výběr 

daně zvládnout. Překážkou však může být variabilita těchto platforem a množství 

možných systémů správy daně. Tato variabilita může vytvářet v jednotlivých státech i v 

mezinárodním prostředí stav, který bude pro daňové úřady nezáviděníhodný a ve 

kterém bude složité se orientovat. S tím dále souvisí otázka, kterému státu bude nutné 

daň odvést. Zda státu, kde se nachází: 

 místo, kde byla transakce provedena,   

 místo, kde je registrován zprostředkovatel nebo vypořadatel transakce, 

 místo, kde jsou rezidenty strany transakce.  

Je rovněž nutné tento problém nahlížet z hlediska varianty daně z finančních 

transakcí, která by byla nakonec zvolena. U daně se širokým základem je problém 

variability platforem a možných řešení hlubší a administrativa výběru by byla složitější. 

U daně s úzkým daňovým základem (daně z převodu cenných papírů) je tento problém 

méně výrazný. Větším problémem je ale zvýhodnění určité skupiny finančních nástrojů, 

zejména derivátů, což určitě představuje značný problém. Mohla by být ohrožena 

cenotvorná funkce trhů s cennými papíry, které by byly nahrazeny nezdaněnými 

transakcemi s deriváty, což určitě není žádoucí. 

Předmětem FTT by měly být obecně transakce s finančními instrumenty. Těmi 

mohou být například cizí měny, akcie, dluhové cenné papíry nebo různé druhy derivátů. 
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Zavedení daně z finančních transakcí ve své široké podobě57 předpokládá zahrnutí co 

nejvyššího počtu finančních instrumentů. Důvodem je omezení arbitráže, umožnění 

snížení sazby na minimum. Toto pojetí lze označit za daň z finančních transakcí. 

Alternativou je zavedení daně z finančních transakcí v úzké podobě58. Jejím předmětem 

by měly být transakce s akciemi a dluhopisy. Pro tuto daň je možné využít označení daň 

z převodu cenných papírů59 (STT) a její hlavní výhodou je relativně snadná 

administrativa. 

Pro úplnost lze upozornit, že pokud by předmětem byly pouze měnové transakce, 

jednalo by se o tzv. měnovou transakční daň60 (CTT), která je známější pod označením 

Tobinova daň. Autoři iniciativy zavést daň z finančních transakcí se nechali inspirovat 

právě konceptem Jamese Tobina, který v roce 1972 přišel s myšlenkou uvalit na 

měnové transakce daň ve výši 0,5%, která by omezila spekulativní transakce a  snížila 

volatilitu na trhu, která souvisela s rozpadem Brettonwoodského měnového systému. 

V současné době je CTT zavedena v Brazílii.  

Obecně jsou s určením základu daně z finančních transakcí spojeny určité problémy. 

U některých finančních instrumentů vzniká nejistota, jak určit základ daně. V případě 

cenného papíru nebo měnové transakce se nabízí vycházet z tržní hodnoty transakce. 

Avšak například u derivátů je obvykle počáteční hodnota kontraktu nulová, proto se 

jako vhodnější jeví nominální hodnota podkladového aktiva transakce. Nominální 

hodnota transakce však většinou bývá vysoká a z ní vypočtená daň by mnohdy přesáhla 

reálně dosažitelnou hodnotu derivátu. Bylo by proto nutné diferencovat sazbu daně 

podle typu podkladového aktiva. Tato situace je komplikovanější v tom směru, že 

některé deriváty mohou být blízkým  nebo úplným substitutem např. dluhopisu nebo 

akcie. Rozdílné určení základu by motivovalo k daňové optimalizaci a deformovalo 

finanční trh. Stejnou výhradu lze mít k případné diferenciaci sazeb.  

6.2 Pravděpodobný výnos FTT 
Skutečný výnos ze zavedení daně z finančních transakcí je složité predikovat. 

Snížení objemu transakcí lze předpokládat a předložené studie i empirické zkušenosti 

                                                 
57 tzv. broad-based FTT 
58 tzv. narrow-based FTT 
59 angl. securities transaction tax 
60 angl. currency transaction tax 
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s tímto závěrem počítají, ale nelze předem ani orientačně určit, v jakém rozsahu 

k tomuto snížení dojde.  

V celosvětovém měřítku by podle odhadu Mezinárodního měnového fondu daňové 

příjmy z akciových a dluhopisových transakcí v roce 2006 dosáhly částky 60 miliard 

EUR při sazbě daně 0,1 %. Podle některých studií by tato částka mohla být až 

desetinásobně vyšší, pokud by se vztahovala i na deriváty. Podle zkušeností existuje 

však mezi očekávanými a reálně dosažitelnými příjmy podstatný rozdíl.  

Otevřené jsou také otázky kolem měnových transakcí, pokud by byly zpoplatněny 

pouze na úrovni jednotlivých států. Kdyby se do základu daně zahrnuly pouze akcie a 

dluhopisy obchodované na burze, výnos v EU by činil přibližně 20 miliard EUR. Pokud 

by zahrnoval i deriváty, odhadované příjmy by byly řádově mnohem vyšší, podle 

některých výpočtů až 150 miliard EUR. V případě úzce vymezeného poplatku z 

měnových transakcí by daňová sazba ve výši 0,005 % u nejvíce obchodovaných měn na 

světových trzích mohla podle údajů z roku 2007 přinést až 24 miliardy EUR ročně. 

Získané prostředky byly vybrány zejména v omezeném počtu zemí, v nichž je 

obchodování soustředěno. Toto nerovnoměrné rozložení daňového výnosu by bylo ještě 

výraznější v případě zdanění derivátů.  

Daňová zátěž by se pravděpodobně přenesla na klienty a běžné zákazníky. Nepřímo 

by daň rovněž zvýšila kapitálové náklady veřejné správy a společností. O skutečném 

daňovém zatížení nejsou k dispozici žádné empirické studie. 

6.3 Hodnocení daně z finančních transakcí 
Potenciální efekty daně z finančních transakcí jsou předmětem debat, jak na vědecké 

tak politické úrovni.  

Hlavním rizikem je pravděpodobné přemístění finančních služeb do jurisdikcí, které 

tuto daň nezavedly,  popř. mají nižší sazby. Vystupuje zde tedy velmi silně efekt daňové 

konkurence. Důvodem je snadnost s jakou lze změnit místo, kde je finanční transakce 

provedena. Již v současné době je možné obchodovat cenné papíry na totožná aktiva na 

fakticky libovolném burzovním nebo OTC trhu.  

Panuje značná nejistota ohledně vlivu zavedení této daně na volatilitu finančních 

trhů. Právě její snížení je jedním z cílů případného zavedení. Tato hypotéza však nebyla 

potvrzena žádnou empirickou analýzou. Zavedení daně z finančních transakcí může 
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naopak snížit likviditu na finančních trzích, čímž dojde k rozšíření spreadů mezi 

nabídkou a poptávkou. Na trzích s nízkou likviditou je pozorována vyšší volatilita cen. 

Zmíněný vliv na snížení likvidity může rovněž vyústit v pokles cen zdaněných aktiv. 

V teorii oceňování aktiv je často používána tzv. prémie za likviditu, která je součástí 

diskontní míry. Čím je aktivum likvidnější, tím nižší je jeho diskontní míra a tím vyšší 

je jeho cena.  

Daň z finančních transakcí je možné obcházet vývojem nových finančních produktů, 

které nebudou spadat do předmětu daně.  

V neposlední řadě lze předpokládat také dopad na cenu finančních produktů. 

Zvýšené náklady lze očekávat u produktů, jejichž podstatou je správa určitého portfolia 

aktiv konkrétně institucionálních investorů, např. penzijní fondy, fondy kolektivního 

investování, individuální správa aktiv. Druhou velkou skupinou jsou finanční produkty 

poskytující zajištění. Toto bude podstatné zejména v případě, že budou do předmětu 

daně zahrnuty deriváty.  

Případné zavedení daně z finančních transakcí, kdy jako vhodnější je hodnocena 

varianta této daně s širokým daňovým základem, vyžaduje shodu v mezinárodním 

měřítku a uplatňování ve všech finančních centrech, v opačném případě lze důvodně 

předpokládat přesun finančních transakcí do center s nízkými náklady a tedy mimo EU 

(např. Švýcarsko, Hongkong, Singapur). Z hlediska rizika přesunu transakcí je nutné 

vzít v úvahu, že neexistuje nadnárodní autorita, která by donutila všechny země 

přijmout toto opatření. V souvislosti s možným izolovaným zavedením daně je vhodné 

připomenout nepříznivé zkušenosti ze Švédska z druhé poloviny osmdesátých let, kde 

zavedení transakční daně vedlo k přesunu transakcí na kapitálovém trhu do Velké 

Británie.  

Další riziko může být spojeno s nerovnoměrností rozdělení potencionálních příjmů 

mezi jednotlivé státy. Jejich přerozdělování nebo výběr daně na základě určení, čí 

rezident účastník transakce je, vytváří další komplikace včetně problémů dvojího 

zdanění. Problémem je také zvýšení transakčních nákladů finančních služeb, což je 

umocněno kumulativním působením této daně. Důsledkem zavedení daně bude 

pravděpodobně pokles objemu obchodů a s tím spojené omezení likvidity finančního 

trhu.  Zároveň lze předpokládat růst likviditní prémie ústící v pokles cen aktiv a zároveň 

zvýšení volatility trhu.   
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U daně z finančních transakcí je nutné vzít do úvahu možnou kolizi s ustanoveními 

práva mezinárodního obchodu. V posledních desetiletích bylo věnováno značné úsilí 

odbourávání překážek mezinárodního obchodu. V rámci mezinárodní obchodní 

organizace byly dojednány dohody, které odstraňují bariéry pro přeshraniční přesun 

kapitálu a plateb. Zavedením daně z finančních transakcí by byl tento trend obrácen. 

Navíc není jasné nakolik je zavedení této daně v souladu s uzavřenými dohodami. 

Zejména po zavedení daně z měnových transakcí (CTT)  by mohla být zpochybněna 

zásada volného pohybu kapitálu. 

Jednou z výhod daně z finančních transakcí by mohly být nízké náklady na správu a 

výběr. 

7. Daň z finančních aktivit  

Dalším potenciálním nástrojem zdanění finančního sektoru je daň z finančních 

aktivit (dále jen „FAT“). Charakteristickou vlastností daně z finančních aktivit je fakt, 

že není uvalena na jednotlivé finanční transakce, ale je více podobná dani z příjmu, jejíž 

základ je také primárně determinován hospodářským výsledkem účetní jednotky. Tím, 

že nezasahuje do finančních operací, eliminuje do značné míry nevýhody daně z 

finančních transakcí, které byly v této souvislosti uvedeny výš. Základem pro výpočet 

daně by měla být částka zisku navýšená o mzdové náklady. Dvě ze tří forem daně však 

tento základ dále upravují.  

Iniciativa, jejíž cílem je zavedení této daně, se nachází ve své počáteční fázi. Celý 

koncept tak není detailněji rozpracován a jsou zatím známy pouze jeho hrubé rysy. Na 

mezinárodní úrovni byla diskuze o této dani zahájena na základě zprávy Mezinárodního 

měnového fondu61. Na evropské úrovni je zavedení této daně v již zmíněném 

konzultačním dokumentu ke zdanění finančního sektoru62. Výrazná podpora ze strany 

členských států zatím projevena nebyla. Neobjevily se však ani negativní ohlasy, což je 

pro budoucnost této daně možná podstatnější. Absence výrazných odpůrců souvisí 

                                                 
61 International Monetary Fund. A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector [online]. 
Washington D.C. : [s.n.], 27. 6. 2010 [cit. 2011-06-28]. Dostupné z WWW: 
<www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710b.pdf>. 
62 European Commission. Innovative financing at a global level [online]. Brusel : [s.n.], 1.4.2010 [cit. 
2011-06-28]. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/international/documents/innovative_financing_global_leve
l_sec2010_409en.pdf>. 
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mimo jiné s nevýrazným pokrokem v diskuzi o revizi osvobození finančních činností od 

uplatňování DPH. Daň z finančních aktivit by tak mohla představovat vítaný 

kompromis, který umožní dosáhnout zejména fiskálního cíle zdanění a zároveň alespoň 

hrubě srovná rozdíly mezi osvobozením finančních služeb a ostatními sektory 

ekonomiky, kde je systém DPH uplatňován. Navíc v návaznosti na nastavení parametrů 

daně, může být dosaženo i některých dalších cílů. Konkrétně se jedná o následující 

korektivní cíle: 

 redukce přejímaného rizika, která by měla zajistit vyšší odolnost finančních 

institucí vůči nepříznivému tržnímu vývoji a stabilizovat samotné finanční trhy 

 odčerpání ekonomické renty, která je podle některých teoretiků generována 

finančním sektorem.  

Existují 3 možnosti, jak konstruovat základ daně z finančních aktivit. Rozdíly mezi 

jednotlivými variantami jsou  značné. Fakticky se tak jedná o různé daně: 

 adiční metoda FAT (addition method FAT), 

 zdanění rent (rent taxing FAT), 

 zdanění rizika (risk taxing FAT). 

7.1 Adiční metoda FAT 
Tato varianta je z hlediska konstrukce daňového základu nejjednodušší a nejvíce 

odpovídá konceptu přidané hodnoty. Tento typ daně je znám z některých zemí, kde je 

uplatňován v sektorech, které jsou široce osvobozeny od uplatňování DPH. Podrobnosti 

budou popsány níže. Jak bylo uvedeno výše, základ této daně je konstruován podobně 

jako u daně z příjmu. Daňový základ v této variantě daně z finančních aktivit je tvořen 

z úhrnu zisku a vyplacených mezd a odměn. Fakticky tedy jde o rozdíl výnosů a 

nákladů na tyto výnosy kromě nákladů označovaných jako osobních.  

Takto koncipovaný základ odpovídá přidané hodnotě, která je finanční institucí 

vytvořena. Vychází se z určitého zjednodušení, neboť se předpokládá, že případná FAT, 

která by byla odvedena z poskytnutých služeb by mohla být uplatněna proti dani, kterou 

bylo nutné zaplatit na vstupu, proto stačí vypočítat daň z rozdílu těchto hodnot. Tento 

efekt je znám i ze systému DPH.  

Osobní náklady jsou přičítány z toho důvodu, že nejsou ani v systému DPH 

považovány za zdanitelné plnění a DPH na ně tudíž není uplatňována. Uvedený vzorec 

by tak musel být upraven. V tomto kontextu je možné poznamenat, že pokud by došlo 
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k zdaňování úhrnu vyplacených platů pouze ve finančním sektoru, dojde k jeho 

daňovému znevýhodnění v porovnání s ostatními sektory, které úhrn vyplacených mezd 

zdaňovat nebudou. 

Krátkou poznámku si zaslouží i definice zisku. Je totiž možné vycházet z několika 

pojetí jeho určení. Může jít o provozní výsledek hospodaření (R base63) nebo provozní i 

finanční výsledek hospodaření (R+F base). Poslední možností je určit výsledek 

hospodaření jako částku, kterou je možné použít k výplatě akcionářům (S base64). 

Základem daně by tak nemusela být část zisku, kterou by bylo nutné použít k naplnění 

zákonného rezervního fondu nebo částka o kterou by bylo nutné navýšit kapitál pro 

účely regulace. Je jasné, že poslední 2 varianty si budou velmi blízké a jsou také 

v diskuzích o zavedení FAT preferovány.      

Sazba daně může být stanovena několika způsoby. Základem bude sazba jednotná, 

uplatňovaná na celou výši daňového základu. Toto řešení je nejjednodušší a v doposud 

publikovaných návrzích je kalkulováno právě s tímto typem sazby. 

Nelze však opomíjet i jiné možnosti, např. diferencovaná sazba podle druhu finanční 

služby, ze které byl zisk dosažen. Tento přístup by mohl umožnit dosáhnout 

korektivních cílů zdanění, aniž by bylo nutné složitě upravovat základ daně, jak bude 

naznačeno níže. Bylo by možné stanovit vyšší sazbu pro více rizikové služby (např. 

obchodování s cennými papíry). Problémem je však vyšší administrativní náročnost. 

Problém se stanovením základu, který je přítomen u dalších forem FAT, by nebyl 

vyřešen. Projevil by se v nutnosti vytvořit složité algoritmy pro alokaci výnosů a 

nákladů na jednotlivé složky portfolia finančních služeb. Diferenciace sazeb by navíc 

nebyla ekonomicky neutrální, deformovala by relativní ceny finančních služeb a 

vytvářela pobídky pro daňovou arbitráž. Pokud by měla být FAT kompatibilní s 

úpravou DPH, byla by diferenciace sazeb na více skupin nevhodná, protože DPH si 

obvykle vystačí s dvěmi až třemi sazbami. Další možností je vytvořit systém s prvky 

progresivního zdanění zavedením: 

 nezdanitelné části základu daně nebo slevy na dani, 

 klouzavé progresivní sazby daně. 

                                                 
63 Pouze z tzv. reálných transakcí. 
64 „S“ označuje akcionáře – angl. shareholders 
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Zdůvodněním může být skutečnost, že větší nebo více ziskové banky znamenají pro 

finanční systém větší riziko. Opět se zde však dostávají do hry protiargumenty tvrdící, 

že dojde k: 

 distorzi tržního prostředí mezi různými druhy bank nebo 

 institucionalizaci rizika morálního hazardu, neboť velké a ziskové instituce 

budou oproti vyšší sazbě očekávat státní pomoc v případě nepříznivého tržního 

vývoje 

Další dvě varianty FAT jsou zatím vymezeny spíše obecnými tezemi a cíli, kterých 

by mělo být dosaženo. Bližší konkretizace prvků daňové konstrukce zatím není známa. 

Důvodem je i to, že tato konkretizace bude extrémně obtížná.  

7.2 Rent taxing FAT a Risk taxing FAT 
Předmětem zdanění je v tomto případě ekonomická renta dosahovaná při podnikání 

finančních institucí. Ta je stanovena jako objem zisku a mezd nad určitou předem 

stanovenou „normální“ úroveň. Výchozí myšlenkou je předpoklad, že v bankovním 

sektoru je dosahováno vyšších příjmů, než je průměrná výše v ostatních sektorech 

ekonomiky. Účelem je zdanit tu část přidané hodnoty, která je dosahována nad tuto 

průměrnou úroveň. Zásadním problémem je však stanovení základu daně a určení tzv. 

„normální“ úrovně. 

Risk taxing FAT má kromě fiskálního cíle ambici dosáhnout regulace nadměrného 

přejímání rizik. Tato metoda daně z finančních aktivit je podobná předchozí rent-taxing 

FAT, i tomto případě by měla být určitá úroveň zisku a vyplacených mezd, která bude 

považována za normální, nezdaněna. Předpokladem je zjištění úrovně rizika, které je 

možné považovat za nadměrné. I zde tak vzniká problém s vymezením základu daně.  

7.3 Dopady a hodnocení FAT 
V prvé řadě je vhodné zvážit příjmové aspekty, neboť budou pravděpodobně 

hlavním hybatelem případného zavedení FAT. Pro 22 vyspělých ekonomik by 5 % 

sazba aditivní daně z finančních činností znamenala příjem odpovídající v průměru 

0,28 % HDP. Pro EU-27 by aditivní daň z finančních činností mohla dosáhnout výše až 

25 miliard EU. Nejednalo by se tak o příliš významný zdroj příjmů veřejných rozpočtů.  

O konečných nositelích daňovém zatížení nejsou k dispozici prakticky žádné 

empirické důkazy. Daňová zátěž by mohla velmi citelně dopadnout na uživatele 
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finančních služeb. Daňová incidence bude pravděpodobně výrazně záviset na zvolené 

konstrukci základu daně. Lze důvodně předpokládat, že k promítnutí do cen 

poskytovaných služeb dojde v rámci všech variant. U adiční metody bude prostor pro 

přenos největší, neboť jde o proporcionální zvýšení nákladů. U dalších metod pak bude 

záviset na nastavení parametrů.  

Územní rozložení příjmů by zhruba odráželo skutečný rozsah finančního sektoru 

v jednotlivých zemích. Z tohoto pohledu by daň z finančních činností byla vhodnější 

pro zvýšení příjmů za účelem konsolidace veřejných rozpočtů na vnitrostátní úrovni. Na 

rozdíl od daně z finančních transakcí by nedošlo k nadměrné a nespravedlivé 

koncentraci výnosu z této daně do několika finančních center. Podíl přidané hodnoty 

pocházející z finančních činností na hrubém domácím produktu je mezi státy alokován 

relativně rovnoměrně. Záleží zejména na stupni rozvinutosti ekonomiky.  

Z hlediska daňové konkurence mezi státy by bylo vhodné zavést tuto daň v co 

nejširším geografickém měřítku. Na rozdíl od daně z finančních transakcí jsou však 

v případě této daně hrozby přesunu aktivit do zahraničí nižší, ač je také nelze 

podceňovat. V případě plošného zavedení např. v EU lze předpokládat dopady na 

konkurenceschopnost evropského bankovního sektoru.  

8. Zdanění bonusů managementu bank a související 
regulace 

Snaha o zdanění bonusů managementu bankovních institucí je, stejně jako většina 

iniciativ pro specifické zdanění finančního sektoru, reakcí na proběhlou finanční krizi. 

Subjektem této regulace sice nejsou přímo banky, ale členové jejich managementu, 

nicméně jde o úpravu zacílenou na bankovní podnikání, proto ji nelze v této práci 

opomenout. Předmětem zdanění jsou individuální bonusy, které jsou součástí systému 

odměňování zaměstnanců managementu finančních institucí. Diskuze o zdanění bonusů 

souvisí také s úsilím o reformu systému jejich vyplácení, která je akcentována na úrovni 

Evropské unie.  

Systém zdanění bonusů byl realizován ve třech členských zemích EU: Velké 

Británii, Irsku a Francii. Ve Velké Británii jsou individuální bonusy nad 25.000 GBP 

daněny sazbou 50%. Ve Francii podléhají stejné 50 %  sazbě individuální bonusy nad 

27.500 EUR. Například v Irsku jsou však bonusy daněny 90 % sazbou. Toto opatření je 

však odpovědí na situaci v irském bankovním sektoru, který musel být v průběhu 
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finanční krize podpořen přímými zdroji nebo zárukami ve výši 30 % HDP Irska. Tato 

pomoc dostala Irsko do vážných fiskálních problémů a proto irští zákonodárci uvážili, 

že je morálně nepřijatelné, aby bankéři profitovali za situace, kdy pomoc jejich bankám 

stála každého irského daňového poplatníka 22.500 EUR. 

Forma přímého zdanění bonusů se však neuchytila obecně v Evropské unii. Zde se 

úsilí soustředilo na změny forem, ve kterých jsou výkonové bonusy bankéřů vypláceny. 

Účel je také odlišný. Zdanění je spíše projevem zákonodárce trestat dle jeho uvážení 

neodpovídající výdělek. Reforma odměňování má z cíl spíše správně motivovat členy 

managementu k naplňování dlouhodobých cílů.  

Na úrovni EU byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze 

dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o 

kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami 

odměňování, která obsahuje doporučení ohledně praktik při vyplácení odměn členů 

managementu bank. V českém právním řádu je tato směrnice transponována novelou 

vyhlášky České národní banky č.123/2007 Sb., a to konkrétně vyhláškou č. 380/2010 

Sb. Česká národní banka vydala také úřední sdělení z 22.12.201065, které je návodem, 

jak by měly osoby podléhající uvedené vyhlášce postupovat v praxi. Požadavky na 

způsoby odměňování ve finančních institucích jsou v ČR účinné od 1. ledna 2011. Měly 

by být zavedeny tři skupiny zásad odměňování: 

 základní zásady odměňování, 

 specifické zásady odměňování aplikovatelné na vybrané zaměstnance u všech 

povinných osob, 

 specifické zásady odměňování aplikovatelné pouze pro významné povinné 

osoby a pouze na vybrané zaměstnance. 

Nosným principem aplikace těchto zásad je jejich proporcionalita. To znamená, 

že finanční instituce aplikují zásady přiměřeně své velikosti a svému rizikovému 

profilu. Konkrétní přehled zásad poskytuje tabulka, která byla vypracován na základě 

materiálu společnosti KPMG. 

Hodnocení těchto opatření je rozporuplné. Na jednu stranu lze chápat snahu po 

omezení výše odměn, a to z několika důvodů: 

                                                 
65 http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2010/download/ 
v_2010_20_22410560.pdf 
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 přínos členů managementu neodpovídá nákladům na jejich odměny, v době 

finanční krize se prokázalo, že členové vrcholového managementu nebyli 

schopni docenit rizika, kterým celý sektor čelil, 

 v době, kdy je nutné banky zachraňovat z veřejných peněz, jsou veřejností 

podobné odměny považovány za odporující dobrým mravům, 

 náprava motivace zaměstnanců bank směrem k dlouhodobějším cílům. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8 - Zásady pro odměňování 

Základní zásady 
odměňování 

Specifické zásady 
odměňování aplikovatelné 
na vybrané zaměstnance 
u všech povinných osob 

Specifické zásady 
odměňování aplikovatelné 
pouze pro významné 
povinné osoby a pouze na 
vybrané zaměstnance 

• Tyto zásady musejí aplikovat 
všechny povinné osoby, každá 
však sama zhodnotí vlastní 
situaci. 
• Jde o základní principy 
uplatňované vůči všem 
zaměstnancům, jako například: 
• Principy odměňování 
nepodněcují k nadměrnému 
riziku. 
• Výplata variabilních odměn 
neomezuje schopnost povinné 
osoby posílit kapitál. 
• Zaměstnanci řízení rizik, 
compliance a interního auditu 
mají nízký podíl variabilních 
složek ve svých celkových 
odměnách. 
• Dozorčí rada je odměňována 
pouze pevnou odměnou. 

Tyto zásady musejí splňovat 
všechny povinné osoby, ale 
pouze pro specifický okruh 
zaměstnanců. 
• Povinná osoba sama zhodnotí 
vliv zaměstnanců na svůj 
celkový rizikový profil. 
• Očekává se, že menší 
společnost určí menší počet 
zaměstnanců. 
• Zásady zahrnují tyto hlavní 
parametry a pravidla: 
• Cíle jsou nejprve stanoveny 
pro celou společnost či útvar 
a teprve pak pro jednotlivé 
zaměstnance. 
• Existují jak kvantitativní, tak 
kvalitativní kritéria (jež mají 
stejnou, ne-li vyšší prioritu). 
• Variabilní odměny tvoří 
vhodný poměr vůči fixním a 
jsou nenárokové. 

Tyto zásady musejí aplikovat 
pouze vybrané povinné osoby, 
a to jen na některé 
zaměstnance. 
• Předpokládá se, že aplikaci 
provedou pouze povinné osoby 
s významným tržním podílem, 
za který se považuje například 
podíl vyšší než 5 procent 
(měřeno dle bilanční sumy). 
• Rozhodnutí neaplikovat tyto 
zásady je nutné ČNB odůvodnit 
(tzv. pravidlo comply or 
explain). 
• Tyto zásady obsahují věcně 
nejnáročnější změny: 
• definice podílu mezi fixní a 
variabilní složkou, 
• principy oddálení výplaty 
variabilní složky na 3–5 let, 
• principy výplaty variabilní 
složky v nepeněžních 
nástrojích, 
• zásady následného snížení již 
přiznané odměny apod. 

Zdroj: KPMG 

 

Na druhou stranu lze předpokládat, že banky mohou být ve snaze udržet schopné 

členy managementu nuceny kompenzovat toto disponibilní snížení příjmů 
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protiopatřením, které bude působit proti účelu zavedení těchto nástrojů. Jednou z forem 

protiopatření může být zvýšení pevné částky mzdy, což bude omezovat motivace 

managementu k nadstandardním výkonům a k práci směřující k dlouhodobé prosperitě 

instituce. Dalším protiopatřením může být zvýšení absolutní vyplácené výše bonusů. 

Signály takových protiopatření jsou patrné ve Velké Británii, kde v návaznosti na nová 

pravidla vzrostly platy managementu bank v průměru o třetinu a vysokého 

managementu dokonce o celou polovinu. 
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Závěr 
 

Postavení bank může být zákonodárcem využito k různým účelům. Velmi vhodnými 

ale i nebezpečnými nástroji jsou v tomto ohledu různá daňová opatření. Prostřednictvím 

daní a pravidel jejich správy může stát ovlivňovat chování samotných bank, usnadnit 

poplatníkům administrativu spojenou s daňovou povinností nebo zabezpečit efektivnější 

plnění daňových povinností. Vždy se však jedná o zásahy, které mají díky významu 

bank velký hospodářský dopad. Proto musí být každé opatření důkladně zvažováno a 

rizika s jeho zavedením eliminována v maximální možné míře. 

Obecně lze říci, že český právní řád obsahuje relativně malé množství výlučných 

odchylek zacílených na bankovní prostředí. Zejména ZDP obsahuje velmi málo 

zvláštních ustanovení aplikovatelných výhradně na banky. Lze tak spíše hovořit o 

situaci, kdy pro banky jsou určitá ustanovení více relevantní než pro ostatní subjekty. 

Jde zejména o úpravu zdanění výnosů z kapitálového majetku nebo správa daně z těchto 

výnosů. 

Zvláštní povaha bankovních služeb je tak reflektována téměř výlučně v účetnictví, 

kde jsou banky a jiné finanční instituce podrobeny speciálním pravidlům. 

Prostřednictvím hospodářského výsledku podle těchto účetních pravidel se tak 

základem daně stává částka, která již odráží specifika bankovních obchodů. Problémem 

pro banky může být v tomto ohledu dvojkolejnost úpravy účetnictví v tuzemsku a podle 

Mezinárodních účetních standardů.  Banky, ačkoliv podle účetních pravidel mohou 

aplikovat Mezinárodní účetní standardy, musí pro účely zjištění základu daně z příjmu 

zjistit výsledek hospodaření podle českých účetních standardů. Překonání tohoto stavu 

ustanovením jednotných pravidel pro výpočet základu daň z příjmu na úrovni EU zatím 

není reálné. 

Jak již bylo několikrát naznačeno, specifika bankovních služeb nejsou v ZDP 

akcentována, lze tak spíše upozornit na některé dílčí aspekty, které vyplývají z obecné 

úpravy a mohou být pro banky relevantní. Jedná se například o otázku daňové 

uznatelnosti nákladových úroků nebo zdaňování operací s deriváty. Ani tyto oblasti 

však nebyly z hlediska identifikovány jako problematické.  

Výjimku tvoří zvláštní ustanovení ZoR týkající se opravných položek z bankovních 

úvěrů a rezerv na bankovní záruky. Účinná právní úprava je z hlediska možností bank, 
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jak daňově uznat opravné položky u úvěrů, restriktivní, ačkoliv jde o méně přísná 

pravidla než u běžných pohledávek. Zejména stanovení maximální hranice daňové 

uznatelnosti ve výši 2% může pro banky znamenat značné problémy, zvláště v období 

hospodářské recese. V této oblasti by bylo možné uvažovat o alespoň dílčích změnách.  

Banky na sebe často přejímají některé z povinností poplatníka daně z příjmu a stávají 

se plátcem nebo platebním zprostředkovatelem. Ačkoliv mají s touto činností některé 

administrativní náklady, jde o řešení elegantní a užitečné, které šetří čas a náklady 

jednotlivým poplatníkům a zajišťuje státu včasnou úhradu daňových povinností. Banky 

jako velké a silné ekonomické subjekty jsou schopny unést zvýšené náklady s touto 

činností spojené bez jakýchkoliv problémů, popř. je mohou přenést na uživatele svých 

služeb. 

Nejvýznamnější speciální úpravou, která se týká bankovních činností je bezesporu 

jejich široké osvobození od uplatňování daně z přidané hodnoty. V tomto ohledu mají 

banky specifickou pozici. Je pravdu, že z objektivních důvodů je začlenění finančních 

služeb do řetězce zdanitelných plnění velmi obtížné. Na druhou stranu jsou některé 

bankovní služby běžným zdanitelným plněním s nárokem na odpočet daně na vstupu. 

Vlivem těchto faktorů může být u některých činností dosti obtížné identifikovat, zda lze 

osvobození uplatnit nebo nikoliv. U některých služeb se zdá, že  by mohlo být jejich 

osvobození zrušeno. Konkrétně jde o služby, u nichž je jejich cena vyjádřena určitým 

druhem poplatku (např. poskytování záruk, poplatky za platební styk nebo za 

vypořádání obchodů). Lze však namítat, že zrušením tohoto osvobození by mohlo dojít 

k daňové optimalizaci například tím, že by byl poplatek nahrazen jiným vyjádřením 

ceny. Navíc ve finančním prostředí se pohybuje mnohem více neplátců než v obchodu 

se zbožím, pro které by bylo nemožné uplatnit si následně nárok na odpočet. Proto 

budou muset snahy  o začlenění finančních činností do systému DPH postupovat 

komplexním způsobem. 

Zcela specifickým poplatkem zatěžujícím banky jsou odvody do systému pojištění 

vkladů. Z hlediska výše poplatku se jedná o relativně vysokou částku. Ročně jde o 

0,12% z objemu pojištěných vkladů. Ačkoliv se může zdát, že jde o zanedbatelnou 

částku, jde ročně o 3,7 mld. Kč. Pro banky pravděpodobně nepůjde o významný zdroj 

problémů, neboť je o náklady, které mohou přenést na vkladatele. V posledních letech 

dochází ke zvyšování pojistného krytí, ke zkracování lhůt pro výplatu vkladatelů a 
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rozšiřování pravomocí fondů spravujících vybrané poplatky. Přes všechny pozitivní 

efekty, které jsou s pojištěním vkladů spojovány, je na místě opatrnost. Tímto způsobem 

je odnímána zodpovědnost vkladatelů za umístění svých prostředků a posilován jejich 

morální hazard. Minimálně návrat k určité spoluúčasti by mohl být pozitivním jevem. 

Nezastavitelným trendem, který velmi výrazně ovlivní budoucí podobu bankovního 

podnikání, je snaha o specifické zdanění bank, resp. celého finančního sektoru. Ačkoliv 

je toto úsilí v posledních desetiletích stále živým a vracejícím se tématem, které 

doposud nebylo ve větší míře realizováno, zdá se, že současná situace je přece jen 

odlišná a nahrává těm, kteří o zdanění finančního sektoru usilují. Důvodem je fakt, že 

veřejné finance vyspělých států jsou vyčerpané a veřejné mínění a někteří politici 

vytrvale kritizují finanční instituce za negativní roli, kterou sehrály v uplynulých 

několika letech. V prvé řadě šlo o neschopnost řídit rizika spojená s rozvojem některých 

finančních produktů, následně o pomoc, kterou musely státy bankovnímu sektoru 

v uplynulých letech poskytnout, ač na tom samy nebyly nejlépe a konečně za 

neschopnost sebereflexe a osobní spoluúčasti managementu, vyjádřenou přemrštěnými 

odměnami. Ambice zamýšlených daňových opatření sahají mnohem dále než k naplnění 

státních pokladen. Kladou si za cíl působit jako prevence vzniku popřípadě jako zdroj 

prostředků pro řešení budoucích krizí nebo mají přímo ovlivňovat chování finančních 

institucí a dalších subjektů finančního trhu.  

Reálným výsledkem těchto snah je již nyní zavádění bankovního poplatku v 10 

zemích EU. Ačkoliv ČR zatím tlaku odolává, nelze vyloučit, že v budoucnu dojde ke 

změně politického kurzu nebo zesílí tlak ze strany institucí EU. 

Jako velmi kontroverzní se jeví zavádění daně z finančních transakcí. Negativní 

zkušenosti s touto daní jsou v některých zemích silně zakořeněné a objektivní rizika 

spojená s izolovaných zavedením v několika zemích jsou značná. Není jasný reálný 

dopad na chování finančního trhu a existují i nevyjasněné otázky ohledně správy této 

daně. Avšak ze strany značné části veřejnosti a jejich politických představitelů se jedná 

o vhodný bič ke zkrocení institucí finančního sektoru. S podobným záměrem bylo 

zaváděno i zdanění odměn managementu finančních institucí nebo alespoň jejich 

regulace. Nyní se ukazuje, že došlo naopak k nárůstu vyplácených částek a že se jedná o 

regulaci nevhodnou k dosažení zvoleného účelu.   
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Daň z finančních aktivit ve své jednodušší verzi se zdá být vhodnějších aspirantem, 

který nezpůsobí výraznější distorze na finančním trhu a umožní zvýšit výběr daní 

z odvětví finančnictví. 
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Příloha č. 1 : 
 
Amortizace diskontu nebo prémie metodou efektivní 
úrokové míry 
Příklad zkrácen a přejat z: 
KRUPOVÁ, Lenka. Závazky (dluhy) podle Mezinárodních účetních standardů a US GAAP (2. část). 
Účetnictví v praxi. 2003, 11, s. 25-32. 
 
Dluhopisy vydané s diskontem 
 Společnost vydala 1.ledna roku 2003 dluhopisy v nominální hodnotě 100 000 a 
nominální úrokovou mírou 8 %. Tyto dluhopisy jsou splatné 1.ledna 2008. Úrok je splatný 
pololetně vždy 1.ledna a 1.července. Protože investoři požadují efektivní úrokovou míru 
10 %, zaplatí za dluhopisy v nominální hodnotě 100 000 částku 92 278. Diskont na 
dluhopisech je tedy 7 722. Amortizujte diskont metodou efektivní úrokové míry. 
 
 Amortizační tabulka 
 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
|           |  Splátka   |  Úrokový   | Amortizace |   Účetní  | 
| Datum     |   úroku    |   náklad   |  diskontu  |  hodnota  | 
|           |            |            |            | dluhopisů | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.1.2003  |            |            |            |  92 278   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.7.2003  |  4 000 1)  |  4 614 2)  |   614 3)   |  92 892 4)| 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.1.2004  |  4 000     |  4 645     |   645      |  93 537   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.7.2004  |  4 000     |  4 677     |   677      |  94 214   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.1.2005  |  4 000     |  4 711     |   711      |  94 925   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.7.2005  |  4 000     |  4 746     |   746      |  95 671   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.1.2006  |  4 000     |  4 784     |   784      |  96 455   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.7.2006  |  4 000     |  4 823     |   823      |  97 278   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.1.2007  |  4 000     |  4 864     |   864      |  98 142   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.7.2007  |  4 000     |  4 907     |   907      |  99 049   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
| 1.1.2008  |  4 000     |  4 951 5)  |   951      | 100 000   | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
|           | 40 000     | 47 722     | 7 722      |           | 
+-----------+------------+------------+------------+-----------+ 
Vysvětlivky: 
 
1. 4 000 = 100 000 x 0,08 x 6/12 
2. 4 614 = 92 278 x 0,1 x 6/12 
3. 614 = 4 614 - 4 000 
4. 92 892 = 92 278 + 614 
5. Rozdíl 1 je způsoben zaokrouhlováním ne celé peněžní jednotky. 
  
Dluhopisy vydané s prémií 
 Pokud by situace na trhu byla taková, že investoři by byli ochotni akceptovat 
nižší než nominální úrokovou míru, dluhopisy by se prodávaly s prémií. Situaci 
vysvětlíme opět na příkladu. Vyjdeme ze zadání předcházejícího příkladu, kde nominální 
hodnota dluhopisu byla 100 000 a nominální úroková míra 8 %. Předpokládejme nyní, že 
investoři jsou ochotni přistoupit na úrokovou míru 6 %. Za dluhopis tedy v době vydání 
zaplatí 108 530. Prémie činí 8 530. 
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 Amortizační tabulka 
 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|         |  Splátka  | Úrokový  |Amortizace|  Účetní   | 
|  Datum  |   úroku   | náklad   |  prémie  |  hodnota  | 
|         |           |          |          | dluhopisů | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.1.2003 |           |          |          | 108 530   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.7.2003 |  4 000 1) |  3 256 2)|   744 3) | 107 786 4)| 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.1.2004 |  4 000    |  3 234   |   766    | 107 020   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.7.2004 |  4 000    |  3 211   |   789    | 106 231   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.1.2005 |  4 000    |  3 187   |   813    | 105 418   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.7.2005 |  4 000    |  3 163   |   837    | 104 581   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.1.2006 |  4 000    |  3 137   |   863    | 103 718   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.7.2006 |  4 000    |  3 112   |   888    | 102 830   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.1.2007 |  4 000    |  3 085   |   915    | 101 915   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.7.2007 |  4 000    |  3 057   |   943    | 100 972   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|1.1.2008 |  4 000    |  3 028 5)|   972    | 100 000   | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
|         | 40 000    | 31 470   | 8 530    |           | 
+---------+-----------+----------+----------+-----------+ 
Vysvětlivky: 
1. 4 000 = 100 000 x 0,08 x 6/12 
2. 3 256 = 108 530 x 0,06 x 6/12 
3. 744 = 4 000 - 3 256 
4. 107 786 = 108 530 - 744 
5. Rozdíl  ve  výši 1  vyplývá ze  zaokrouhlování na  celé peněžní 
jednotky. 
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Příloha č. 2 : 
 
Možné způsoby uplatnění DPH u finančních služeb 
 
Již několik let probíhá diskuze o zrušení výjimky, která osvobozuje finanční činnosti od 
uplatňování DPH. EU usiluje velmi důrazně o překonání současného stavu. Důvodem je 
obecná snaha podrobit finanční sektor vyššímu než současnému zdanění. Diskuze probíhá 
již velmi dlouho, avšak v období fiskální konsolidace získává na značné intenzitě. 
Zrušení osvobození finančních činností od DPH je odůvodňováno rovněž obecně 
nedostatečným zdaněním celého sektoru (undertaxation), které je přičítáno mimo jiné také 
osvobození od DPH. Tato nedostatečná míra zdanění má za důsledek diskriminaci ostatních 
ekonomických činností a vyšší než společensky optimální objem činností celého finančního 
sektoru. Z hlediska finančních institucí dochází k nadměrnému relativnímu zdanění 
v porovnání s ostatními sektory. Důvodem je skutečnost, že finanční instituce nemají 
nárok na odpočet zaplacené daně z přidané hodnoty. Z hlediska uživatelů finančních 
služeb dochází k přílišnému zdanění finančních služeb, pokud jsou využívány ostatními 
plátci DPH. Je tomu tak proto, že dochází k přerušení řetězce plátců a neplátců. Naopak 
pro u neplátců dochází díky osvobození finančních služeb k nedostatečné míře zdanění, ve 
v porovnání s ostatním zbožím a službami. V následujících odstavcích budou stručně 
vymezeny způsoby, jak lze daň z přidané hodnoty implementovat i na finanční činnosti. Z 
metod, které přicházejí do úvahy při transakčním přístupu, budou blíže specifikovány 
dvě. Cash-flow metoda a reverse-approach metoda.  
Cash flow metoda 
Cash flow metoda je založena na jednoduchém principu. Každá bankovní transakce je 
zdanitelným plněním a podléhá tak dani z přidané hodnoty. Pokud je například poskytnuta 
roční půjčka ve výši 1000 při úrokové míře 15% a sazbě daně 10%, bude mít banka v 
okamžiku poskytnutí půjčky nárok na odpočet ve výši 100. V okamžiku splacení půjčky však 
bude mít daňovou povinnost ve výši 115. 
Obdobně při přijetí ročního vkladu ve výši 1000 při stejné sazbě daně a s úrokem 5%, 
vznikne bance v okamžiku přijetí vkladu daňová povinnost ve výši 100 a po vyplacení 
vkladu v dalším roce vznikne bance nárok na odpočet ve výši 105. Z hlediska daňové 
povinnosti bude v počátku období daňová povinnost 0 a po ukončení obou obchodů bude mít 
banka povinnost odvést daň z přidané hodnoty ve výši 10. Fakticky tak byla zdaněna jen 
úroková marže ve výši 100. Plátci daně z přidané hodnoty by museli při svých transakcích 
tento systém aplikovat stejně. Tedy při úložce plátce DPH ve výši 1000, má tento plátce 
na počátku nárok na odpočet ve výši 100. V okamžiku výběru po 1 roce mu naopak vzniká 
daňová povinnost ve výši 105. Naopak příjemce půjčky ve výši 1000 vzniká na počátku 
daňová povinnost ve výši 100 a v okamžiku splacení získává nárok na odpočet ve výši 115. 
Výhodou této metody je její konzistence s uplatňovaným systémem daně z přidané hodnoty.  
Tato metoda má však několik nedostatků. Prvním z nich jsou nároky na cash-flow u 
příjemců půjček. Jak bylo uvedeno výše, vzniká už na začátku příjemci půjčky daňová 
povinnost ve výši 10 % jmenovité hodnoty půjčky. Tím jsou fakticky zvýšeny náklady na 
poskytnutí půjčky. Vzhledem k velkým pohybům jistin může být uplatňování této metody v 
praxi značně administrativně obtížné. Další nevýhodou je časový nesoulad mezi pohyby 
jistin. Vzniká zde riziko změny zákonné sazby, které bude znamenat, že daň z přidané 
hodnoty uplatňovaná u jistin bude v obdobích jejich pohybu rozdílná. Například pokles 
sazby o 1% by znamenal totožnou ztrátu nároku na odpočet u poskytnutých vkladů resp. 
přijatých úvěrů. 
 
Reverse approach metoda resp. modifikovaná reverse approach metoda 
Tato metoda je založena na principu, že hodnota bankovních služeb může být měřena 
rozdílem mezi výnosy úroků z poskytnutých úvěrů a náklady na úroky z přijatých vkladů. 
Výnosy i náklady z těchto transakcí mohou být považovány za individuální zdanitelná 
plnění. Daň z přidané hodnoty z výnosových úroků bude poté považována za vlastní daňovou 
povinnost, oproti které lze odečíst daň z přidané hodnoty zaplacenou z vkladových úroků. 
Rozdíl mezi náklady a výnosy lze považovat za přidanou hodnotu bankovního sektoru. 
Problémem tohoto přístupu je struktura depozit. Pasiva bank jsou z velké části tvořeny 
úložkami individuálních vkladatelů, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Po 
těchto subjektech není možné požadovat administrativní úkony spojené s odvodem daně z 
přidané hodnoty. Tento problém však není neřešitelný. Daň z přidané hodnoty z vkladů 
může odvádět přímo banka. Banka by tak odváděla daň z přidané hodnoty, jak ze svých 
zdanitelných plnění tak i z plnění, u kterých by ve standardním systému měla nárok na 
odpočet. Tento systém není z praxe zcela neznámý. Již v současné se v některých 
případech uplatňuje u jiných druhů zdanitelných plnění, např. na tzv. „dovezené“ služby. 
Základní výhodou tohoto řešení je možnost integrovat jej do systému řetězce plátců daně. 
Také přeshraniční zacházení s bankovními službami může být obdobné. Vkladatelé mimo EU 
budou zdaňováni stejně jako tuzemští vkladatelé. U půjček mimo EU bude naopak uplatněno 
osvobození s možností odpočtu.  
Za nejpodstatnější nedostatek navrhovaného systému je považován rozdíl u uplatňování 
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daně u půjček, kdy dochází k přílišnému zatížení daní z přidané hodnoty u neplátců daně. 
Pokud je příjemce půjčky plátce, může si uplatnit nárok na odpočet ve výši zaplacené 
daně. Tuto možnost neplátce nemá a proto zde dochází ke značnému znevýhodnění neplátců. 
Tuto nevýhodu řeší aplikace tzv. modifikovaného reverse-approach modelu. Jeho základní 
myšlenkou je použití nároku na odpočet nikoliv ke snížení celkové daňové povinnosti 
banky, ale ke snížení daně, která bude zaplacena subjekty, které si vypůjčily prostředky 
od bank. Základní modifikací je vznik zvláštního účtu, na kterém jsou zaznamenány 
následující údaje: 
1) celková hodnota vkladů, které dosud nebyly vypůjčeny jiným subjektům 
2) celková hodnota neuplatněného nároku na odpočet z těchto vkladů 
3) podíl těchto dvou hodnot, tj. výše nároku na odpočet na jednotku nevypůjčených vkladů 
Poslední údaj je nejdůležitější. Určuje výši o kterou je možné snížit daň uplatněnou u 
další poskytnuté půjčky. K lepšímu uchopení problematiky poslouží ilustrativní příklad. 
Předpokládejme sazbu daně ve výši 15%, úroková sazbu na vklady ve výši 5% a sazbu na 
úvěry ve výši 15%. 
Pokud má banka z vkladů k dispozici 3000 CZK, ze kterých by ji vznikl nárok na odpočet 
ve výši 22,5 CZK, znamená to, že na 1 CZK vkladu přísluší 0,0075 CZK nároku na odpočet. 
V případě, že banka poskytne polovinu z těchto peněz plátci a druhou polovinu neplátci 
daně, lze pozorovat následující rozdíly: 
 
Klasická reverse charge metoda 
Plátce i neplátce zaplatí na dani z přidané hodnoty každý 33,75 CZK. Bance vznikne 
daňová povinnost ve výši  45 CZK. Plátce daně může uplatnit nárok na odpočet ve výši 
33,75 CZK ve svém daňové přiznání. Neplátce tuto možnost mít nebude. 
 
Modifikovaná reverse charge metoda 
Nárok na odpočet banky zde bude použit ke snížení daňové povinnosti uvalené na příjemce 
půjček. Z každé 1 CZK bude daň snížena o 0,0075 CZK.  Plátce i neplátce tak zaplatí 
pouze 22,5 CZK. Došlo tak k celkovému snížení daňové povinnosti. Banka stejně jako v 
předchozím případě odvede daň ze své přidané hodnoty ve výši 45 CZK. Tímto způsobem je 
alespoň z části redukován rozdíl mezi plátci a neplátci. 
Problémem této varianty je nutnost přizpůsobit bankovní systémy tak, aby byly v každý 
jednotlivý okamžik schopné poskytnout správný údaj o výši uplatnitelného nároku na 
snížení daně. Tento model je tak pravděpodobně velmi obtížně uplatnitelný na obrovská 
portfolia bankovních institucí, kdy se liší jak vkladové produkty tak úvěrové. Navíc 
dochází ke změnám úroků v čase, čímž dochází k neustálým změnám parametrů systému. 

 



xiv  

Příloha č. 3 : 
 
Přehled osobní působnosti systému bankovního poplatku ve 
vybraných zemích EU 

Zdroj: EFC: Report on financial levies: Short term issues, Brusel, 24.listopadu 2010 
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Příloha č. 4 : 
 
Mezinárodní zkušenosti se zdaněním finančního sektoru 
 
Systémy bankovního poplatku ve vybraných zemích 
Jak bylo uvedeno výše, bankovní poplatek je již v některých státech zaveden nebo se jeho 
zavedení chystá. V následujícím textu budou tyto systémy krátce charakterizovány. 
Z uvedeného bude patrné, že každý stát přistupuje k jednotlivým parametrům značně 
individuálně a bude obtížné do budoucna tyto poplatky jakkoliv harmonizovat. 
První zemí, kde byl bankovní poplatek zaveden, bylo Švédsko. Stalo se tak v roce 2008. 
Výše poplatku se stanoví jako hodnota pasiv od níž jsou odečteny: 

1) vlastní zdroje,  

2) podřízené závazky, které jsou součástí kapitálu,  

3) interní zdroje financování v rámci skupiny, pokud jsou obě strany subjektem 

poplatku a  

4) pojištěná depozita.  

Sazba je lineární ve výši 0,036 %. V letech 2009 a 2010 se odvádí pouze 50%. Poplatek je 
odváděn do zvláštního fondu, ze kterého by měly být financovány opatření na ozdravení 
finančního sektoru, konkrétně např. záruky nebo kapitálové injekce. Tyto nástroje  patří 
do kategorie státní pomoci, které by měly být v budoucnu upozaděny ve prospěch jiných 
nástrojů. Lze očekávat, že s přijetím rámce pro krizové řízení totiž dojde k preferenci 
spíše nástrojů patřících do tohoto rámce např. prodej podniku nebo části aktiv, bridge 
bank atd. 
Zvláštní druh poplatku byl v roce 2010 zaveden v Maďarsku. Jeho cílem je však spíše 
získat významný objem peněžních prostředků do státního rozpočtu, než vytvářet zdroje pro 
financování budoucích krizových opatření. Vzhledem ke struktuře maďarského bankovního 
sektoru jsou subjektem poplatku zejména banky, které jsou součástí zahraničních 
bankovních skupin. Kromě bank jsou subjektem poplatku i další finanční instituce, včetně 
pojišťoven. Výše poplatku je stanovena sazbou, odvozenou od hodnoty bankovních aktiv od 
které je odečtena výše mezibankovních zdrojů. Sazba je progresivní: pro výši rozvahových 
aktiv menší než 500 mld. HUF je sazba 0,15 %, pro banky s vyšší hodnotou aktiv je sazba  
0,5 %. 
Od roku 2011 je bankovní poplatek zaveden ve třech zemích, které jsou z hlediska 
velikosti bankovních sektorů nejvýznamnější v EU. Jde o Velkou Británii, Německo a 
Francii. 
Ve Velké Británii je subjektem poplatku široká skupina institucí, konkrétně banky, 
pobočky zahraničních bank, stavení spořitelny a vybrané ostatní finanční instituce s 
aktivy většími než 20 mld. GBP. Základem poplatku je objem rozvahových pasiv od nichž 
bude odečten: 1) kapitál Tier 1 a 2) pojištěné retailové vklady. Nižší sazba bude 
aplikována na zdroje dlouhodobého financování - 0,035%. Sazba na ostatní pasiva je 0,07 
%. Ve Velké Británii by se měly tímto poplatkem vybrat až 3mld. EUR, které budou 
odvedeny do státního rozpočtu. Důvody pro toto rozhodnutí byly uvedeny výše. 
V Německu jsou subjektem bankovního poplatku pouze úvěrové instituce. Poplatek je 
odváděn do zvláštního fondu (stabilizační fond), ze kterého budou v budoucnu financována 
krizová opatření. Výše odvodu je stanovena sazbou, odvozenou především od výše hodnoty 
bankovních aktiv. Sazba je progresivní:  

 Aktiva ≤ 10 mld. EUR - 0,02 %,  

 Aktiva 10,1 - 100 mld. EUR -0,03 %,  

 Aktiva > 100 mld. EUR - 0,04 %. 

Výše poplatku je poté zvýšena s ohledem na nominální hodnotu spravovaných derivátových 
pozic (0,00015%). Poplatek může tvořit maximálně 15% zisku banky po zdanění. Tímto 
poplatkem by mělo být vybráno 1,2 mld. EUR. V Německu je odvod do stabilizačního fondu 
daňově neuznatelný. 
Ve Francii jsou subjektem poplatku kromě bank i ostatní finanční instituce. Cílem je 
předcházení systémovému riziku a zamezení vzniku morálního hazardu. Výše odvodu je 
stanovena na 0,25 % kapitálového požadavku na rizikově vážená aktiva. Toto pojetí tedy 
vychází z bankovní regulace.  
 

Odvody podobné bankovnímu poplatku 
Od popsaného bankovního poplatku je nutné odlišit ex-post vybírané odvody, které mají za 
cíl nahradit státu náklady, které byly vynaloženy v minulosti. Příkladem může být 
financial crisis responsibility fee, který byl zaveden ve Spojených státech za účelem, 
aby byly finančním sektorem splaceny náklady, které byly vynaloženy během finanční 
krize. Charakter tohoto odvodu je dočasný a měl by být vybírán po dobu nejméně 10 let. 
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Pokud nebudou potřebné prostředky vybrány, bude období výběru automaticky prodlouženo. 
Subjektem jsou největší finanční společnosti66, které představují nevyšší riziko pro 
finanční sektor. Základem pro výpočet tohoto poplatku jsou tzv. krytá pasiva67, které lze 
vypočítat odečtením Tier 1 kapitálu a pojištěných vkladů od celkové výše aktiv. Sazba je 
stanovena na 0,15%. Cílem zavedení tohoto poplatku je získat do federálního rozpočtu 117 
mld. USD, aby bylo možné pokrýt plánované náklady programu TARP68, v rámci kterého byly 
sanovány bankovní subjekty během finanční krize v roce 2007. Hodnocení spravedlnosti 
takového odvodu je značně diskutabilní, neboť je založen na principu kolektivní 
odpovědnosti za minulý vývoj. Lze předpokládat, že instituce, které způsobily největší 
problémy, nebudou mít platební kapacitu nebo finanční krizi vůbec nepřežily. Opět navíc 
vzniká riziko, že budou tyto odvody považovány za určitou formu pojištění pro systémově 
významné instituce.  
Jižní Korea 
Dalším obdobným poplatkem je tzv. macro-prudential stability levy, která byla oznámena 
korejskou Komisí pro finanční služby. Jejím cílem je ochránit vnější stabilitu korejské 
měny69 a zabránit nadměrnému přílivu zahraničního kapitálu. Předmětem tohoto poplatku 
jsou nedepozitní cizoměnová pasiva. Aby se zabránilo dvojímu „zdanění“, budou ze základu 
vyloučena pasiva, která jsou pojištěna v systému pojištění vkladů. Toto opatření má 
rovněž za cíl zvýhodnit dlouhodobé zdroje. Bude na ně aplikována nižší sazba. V Koreji 
rovněž vznikne zvláštní fond, do kterého budou prostředky poukazovány. Poplatek bude 
vybírán v USD. Z fondu bude v případě problémů platební bilance poskytována dostatečná 
likvidita pro ochranu měnového kurzu. Jak je vidět, vzniká tak poplatek s velmi 
podobnými parametry jako je bankovní poplatek v evropských zemích, jeho účel je však 
zcela odlišný.  

 

Mezinárodní zkušenosti s FTT a obdobnými daněmi 
Daně nebo poplatky, které jsou zamýšlené všeobecné dani z finančních transakcí podobné, 
jsou na národních finančních trzích relativně obvyklé, např. ve Velké Británii, 
Švýcarsku, Rakousku nebo Belgii. Jejich předmětem jsou převody cenných papírů. Jedná se 
o tzv. daně z převodu cenných papírů70 (STT), buď ve formě stamp duty71 nebo jako 
převodní daň. Jejich poplatníkem může být jak převodce, nabyvatel nebo oba účastníci 
transakce. Nejde však o pravidlo, např. ve Švýcarsku je poplatníkem burza nebo broker 
odpovědný za transakci.  
Podrobnější charakteristika bude poskytnuta pro zcela odlišné zkušenosti se systémy FTT 
ve Švédsku a Švýcarsku.  
Odstrašující historickou zkušeností s daní z finančních transakcí disponuje Švédsko. To 
tuto daň zavedlo v roce 1984 s odůvodněním, že finanční sektor přispívá veřejnému 
sektoru a celé společnosti méně, než by bylo žádoucí v porovnání se zdroji, které 
využívá. Dalším důvodem bylo přesvědčení, že po zavedení této daně dojde ke stabilizaci 
finančních trhů a následně celé ekonomiky. Předmětem daně byly transakce s majetkovými 
cennými papíry. Nákup nebo prodej byl zdaněn 0,5 % sazbou daně. Pokud tedy poplatník 
nakoupil a prodal zdaněné aktivum, byla celková sazba 1 %. Výsledky zavedení této daně 
byly pro švédský finanční sektor veřejné rozpočty zdrcující. Výnos daně vůbec 
neodpovídal projekcím. Ty předpokládaly výběr okolo 1,5 mld. SEK ročně. Nejvyšší 
vybranou částkou však bylo pouhých 80 mil. SEK přičemž roční průměr se pohyboval okolo 
50 mil. SEK. Celý výnos byl navíc vyrovnán poklesem výnosu z daně z kapitálových příjmů. 
Důvody tohoto vývoje byly následující. Za prvé došlo ke značnému úbytku objemu obchodů 
na finančním trhu. Za druhé došlo k praktickému zániku trhu s akciemi. Přes 60 % objemu 
obchodů bylo přesunuto do zahraničí, zejména do Londýna. Švédsko se tak po několika 
letech rozhodlo daň z finančních transakcí zcela zrušit. Dnes patří k jedněm z 
nejradikálnějších odpůrců zavedení tohoto typu daně.  
Relativně fungující příklad modelu této daně lze nalézt ve Švýcarsku. Jde o převodní 
daň. Předmětem daně je převod tuzemských nebo zahraničních cenných papírů, pokud je 
jednou ze stran obchodu švýcarský obchodník s cennými papíry. Jde zejména o banky a 
další finanční instituce definované švýcarským bankovním právem. Mimo tyto subjekty je 
za obchodníka s cennými papíry považována i společnost, která má ve své rozvaze více než 
10 mil. CHF touto daní zdanitelných cenných papírů v účetní hodnotě. Sazba daně je 
relativně nízká. Pro tuzemské cenné papíry činí 0,15 %. Pro zahraniční pak 0,3 %. Z 
předmětu daně existuje několik výjimek. Z předmětu daně jsou vyňaty např. 
eurodluhopisy72. Navíc jsou osvobozeny určité typy transakcí například prvotní nabytí 
akcií tuzemské společnosti při úpisu nebo výkup dluhopisů za účelem jejich zrušení. 
Výnos daně je prakticky zanedbatelný, pokud je vzata do úvahy velikost finančního 
sektoru Švýcarska. V roce 2007 bylo vybráno 1,9 mld. CHF, což představovalo 0,37 % HDP. 

 

                                                 
66S konsolidovanými aktivy vyššími než 50mld. USD 
67angl. covered liabilities 
68 angl. toxic assets relief programme 
69 Jde o reakci na měnové krize v letech 1997 a 2008. 
70 angl. securities transaction tax 
71 V českém jazyce je nejbližším pojmem tzv. „kolkovné“ 
72 Dluhopisy denominované v cizí měně 



xvii  

Mezinárodní zkušenosti s FAT  
Některé členské země EU již ve svém daňovém systému mají zavedenu daň, která svou 
charakteristikou odpovídá dani z finančních aktivit. Jedná se o Dánsko, Itálii a 
Francii. 
Dánsko zavedlo v roce 1990 daň73, jejíž předmětem jsou zdanitelné zisky a mzdové náklady 
firem, jejichž aktivity jsou osvobozeny od uplatňování daně z přidané hodnoty. Jde 
například o bankovní činnosti, služby spojené s nemovitostmi nebo zdravotnické služby. 
Všeobecná sazba této daně činí 3,08 %, nicméně některé služby mají stanovenu sazbu 
vyšší. Sektor finančních služeb má sazbu 5,08 %.  Maximální sazba je ještě vyšší – 
9,13%. Výnos této daně tvořil v roce 2008 650 mil. EUR (0,26% HDP). 
Francie má tzv. daň z platů74 zavedenu již od roku 1968. Tuto daň musejí odvádět ty 
subjekty, které neuplatňují daň z přidané hodnoty vůbec nebo u méně než 10% svého 
obratu. Základem daně je hrubá výše mezd, bez odečtení strženého pojistného. Základní 
sazba daně je 4,25 %. V závislosti na výši platu stoupá sazba až k 13,6%. V roce 2008 
bylo na této dani vybráno 11,3 mld. EUR (0,55% HDP). 
V Itálii byla v roce 1997 zavedena tzv. daň z produkčních aktivit75.  Jde o regionální 
daň, která se vztahuje na všechny subjekty, které se účastní obchodních činností. 
Základem daně je účetní zisk a platy zaměstnanců. Tato daň není mířena na činnosti 
osvobozené od uplatňování daně z přidané hodnoty. Základna je proto  poměrně široká a 
tomu odpovídá i výnos. Při sazbě 3,90 % bylo v roce 2008 vybráno 36 mld. EUR (2,3% HDP). 
Je potřeba poznamenat, že tato daň je určena do regionálních rozpočtů a regionální vlády 
mohou sazbu daně o jeden procentní bod zvýšit nebo snížit. 

                                                 
73 Payroll tax 
74 Salary tax 
75 Regional tax on productive activities 
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Taxes and similar charges in banking business 
 
Abstract 
The purpose of the thesis is to analyse the relation between tax legislation and banking 
services. The thesis is formed of two parts. The first part (Chapter 1-3) covers aspects of 
the actual tax legislation in relation with banking services, the second part (Chapter 4-8) 
addresses trends which may be followed in the future regarding financial sector 
taxation. 
The thesis is composed of eight chapters. 
Chapter One deals with the position of banks as taxpayers of income tax, tax aspects of 
the banking business, tax provisions and the position of the banks as a payer of tax. The 
conclusions may be made that only limited pieces of income tax legislation are 
exclusive for banks. Peculiarities of banking transactions are reflected by accounting 
rules. 
Chapter Two focuses on the exemption of financial services from the system of value 
added tax. Some of financial services which are subject to the VAT are mentioned. 
Alternatives to the exemption approach are also investigated. 
Chapter Three is devoted to the system of deposit insurance and contributions of banks 
to the Deposit Insurance Fund. Future development in this field is also commented. 
Chapter Four deals with a general approach to the financial sector taxation, its motives, 
opportunities and related risks.  
Chapter Five examines the state of discussion regarding the introduction of systems of 
bank levy. The levy is currently being introduced in almost half of the EU Member 
States. 
Chapter Six explores the financial transaction tax (FTT). Attention is focused on risks 
that are associated with the introduction of this tax. 
Chapter Seven investigates the opportunities of the introduction of various options of 
financial activities tax (FAT): addition method FAT, risk-taxing FAT and rent-taxing 
FAT. It may be concluded that taxation of the financial sector is an unavoidable trend. 
Chapter Eight shortly describes the problem of the taxation of bonuses which are being 
paid to bank managers. 
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