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Manažerské shrnutí 
V poslední dekádě, kdy byly evropské státy nuceny řešit následky finanční krize a orientovaly 
se na cíl zavedení účinného systému protikrizových opatření do budoucna, se velmi aktuálním 
tématem stalo sektorové zdanění v oblasti bankovnictví. V průběhu času tento institut začal 
navíc ovlivňovat hospodářské politiky zemí v mnoha dalších aspektech, překračujících původní 
protikrizový účel.  

Kromě bankovních daní se jako jeden z prostředků proti finanční krizi uvádí vznik zvláštních 
fondů, jejichž účelem je řešení nepříznivých následků krize bankovního sektoru, resp. 
předcházení úpadku bank. Vznik těchto fondů iniciovala Evropská unie transponovanou 
směrnicí BRRD z června 2014. V eurozóně je pak krizový fond daný nařízením o vzniku 
Jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRMR) také z roku 2014. Do těchto fondů plyne 
určitý podíl příjmů bank, ať už vypočtený z bankovních aktiv nebo daně z příjmů. Obdobnou 
roli v České republice hraje Fond pro řešení krize (FŘK), který je spravován Garančním 
systémem finančního trhu (GSFT). GSFT představuje od 1. 1. 2016 třetí veřejnou instituci ČR 
(po ČNB a ministerstvu financí) dohlížející na zdravou finanční kondici bankovních subjektů 
na českém trhu. Speciální bankovní daně ve vybraných zemích, o nichž pojednává tento policy 
paper, jsou však opatření, která si jednotlivé země zavádějí na národní úrovni samostatně a 
s těmito rezervními fondy většinou nijak nesouvisí. 

Hlavním smyslem tohoto policy paperu je představit přehled fungování a dopadů zavedených 
národních bankovních daní v období po hospodářské krizi, tedy po roce 2010 v šesti vybraných 
evropských státech, které jsou České republice kulturně, sociálně, ekonomicky, historicky 
i právně nejblíže – v Maďarsku, Rakousku, Německu, Slovensku, Polsku a Rumunsku. Cílem 
je přehledným způsobem shrnout hlavní motivy pro přijetí bankovní daně, jejich koncepci, 
strukturu, vymezit a porovnat pozitivní aspekty těchto opatření s případnými negativními 
následky. Z pohledu metodologického byla v první části použita převážně metoda deskriptivní, 
následně je využívána více metoda analytická a rovněž metoda komparativní.   

Analýza vybraných států prokazuje, že státy mají spíše tendenci daně snižovat (např. Rakousko 
a Slovensko) nebo rušit (např. Německo). Koncepce daně je též značně proměnlivá, a to i s 
ohledem na její účel, neboť daň může směřovat nejen k přípravě na budoucí hospodářskou krizi 
(srov. Německo), ale i k jiným cílům, např. k omezení ziskovosti, velikosti či růstu velkých bank 
(srov. Maďarsko, Polsko) nebo prostému zvýšení příjmů státního rozpočtu (srov. Rumunsko). 
Studie a analytické materiály prokazují, že banky mají tendenci zvýšené náklady bankovní daně 
přenášet (alespoň zčásti) na klienty, a to zejména v oblastech a produktech, kde je trh nejméně 
konkurenční, zdražovat finanční produkty a zhoršovat úvěrové podmínky. Excesivní snížení 
ziskovosti odvětví může vést ke zhoršování ratingu, odlivu investic, odchodu investorů a tím 
tak k destabilizaci celé ekonomiky. 

V České republice byl návrh na zavedení bankovní daně opakovaně předložen, zatím však 
nebyla nalezena dostatečná politická podpora k jejímu zavedení. Specifikem takové daně je 
zejména to, že je placena bez ohledu na ziskovost, tedy i když je banka v daném zdaňovacím 
období ve ztrátě. Dále není vyřešeno, jaké bude určení daně, tedy zda bude plynout do 
zvláštního protikrizového nebo jiného fondu, či zda bude sloužit pouze jako doplněk příjmů 
státního rozpočtu. 

Jako protiváha bankovní daně se v České republice uvažuje o zřízení Fondu národního rozvoje, 
do kterého by banky (na základě dobrovolnosti či dohody se státem) odváděly určitou částku 
ze svých příjmů za účelem zvýšení investiční kapacity České republiky, a to v souladu 
s připravovaným Národním investičním plánem a dalšími strategickými dokumenty státu. 
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Dílčím závěrem vyplývajícím z tohoto policy paperu je, že za účelem minimalizace rizik 
a dopadů na ekonomiku by před zavedením bankovní daně měla být provedena dostatečně 
kvalitní analýza dopadů.  
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1. Obecně k důvodům zavádění bankovní daně 

Sektorová daň, mezi které bankovní daň patří, je daňovým opatřením směřujícím vůči 
subjektům vybraných odvětví ekonomiky, zpravidla těm, které podléhají určité veřejnoprávní 
regulaci, vykazují vysokou ziskovost a mají přísné bariéry vstupu do daného odvětví. Jedná se 
tedy o tzv. selektivní daně.1  

Bankovní daně jsou strukturovány různým způsobem, přičemž jejich podoba zohledňuje 
rozdílné potřeby každé konkrétní země a její specifické podmínky. Liší se především v tom, 
jak je konstruována sazba a předmět daně, vůči němuž je tato sazba uplatňována.2 V praxi lze 
rozlišit tři základní typy bankovní daně, které byly v posuzovaném regionu zavedeny 
nebo o kterých se uvažuje: 

a) daň z bankovních aktiv (případně daň z vkladů korporátních klientů či fyzických 
osob),3 která není přímo závislá na ziskovosti banky;  

b) progresivní zdanění příjmů právnických osob (speciální, oproti ostatním právnickým 
osobám zvýšená, sazba daně z příjmů právnických osob pro bankovní sektor); a 

c) daň z finančních transakcí (obvykle s nízkou sazbou, uvalená na výměnu finančních 
nástrojů mezi bankami, typicky cenné papíry, dluhopisy, akcie, deriváty).4 

Bankovní daně jako účelové sektorové daně pro bankovní sektor byly zaváděny především 
po roce 2010 v různých evropských zemích jako reakce na dopady finanční krize z let 2007 
až 2009. 

Jako konkrétní důvody pro přijímání bankovních daní jsou nejčastěji uváděny: 

a) kompenzace nákladů na finanční pomoc ve finančním sektoru v krizovém a pokrizovém 
období; 

b) podpora přechodu ke stabilnějšímu financování; 

c) odraz rizika, které odvětví představuje pro hospodářství dané země; a 

d) zajištění funkčního režimu financování a řešení budoucích krizí.  

V České republice se v současné době na vládní úrovni diskutuje o vytvoření speciálního Fondu 
národního rozvoje, který by podpořil realizaci Národního investičního plánu a legitimní snahy 
vlády o zvýšení objemu investic v České republice. I tento fond by do jisté míry mohl plnit účel 
sledovaný bankovní daní, tedy zvýšení objemu prostředků plynoucí do oblastí veřejného 
zájmu. Takový fond by však nesloužil k vytvoření rezerv pro potencionální krizovou sanaci 

 
1 KOLLÁROVÁ, Zuzana. Co skutečně (ne)přinese sektorová daň v bankovnictví. EURO. Praha: Mladá 
fronta a.s., 2014, 17(44), 33. ISSN 1212-3129. 
2 DOWELL-JONES, Mary a Ross BUCKLEY. Bank Levies: An Innovation in Post-Crisis Bank Taxation. 
Journal of Business Law [online]. 2016, (8), 625-645. ISSN 00219460. 
3 EEIP. Ekonomické zhodnocení zavedení vybraných forem zdanění bankovního sektoru v ČR. Praha, 
červen 2016. 
4 European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Společná pravidla pro daň z finančních 
transakcí – často kladené dotazy. EUROPA - European Union website, the official EU website [online]. 
Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-640_cs.htm. 
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bank, ale k potřebnému zvýšení investic do české ekonomiky a udržení její investorské 
atraktivity.5  

Dalším účelem inkasovaných finančních prostředků z bankovní daně pak bývá zajištění dalšího 
zdroje příjmu státního rozpočtu. Finanční prostředky získané sektorovou daní se mohou 
pohybovat ve značných částkách a mohou tak účinně sloužit veřejnému zájmu. V takovém 
případě logicky odpadá čistě preventivní funkce bankovní daně. 

Prvotní výzvou při zavádění bankovních daní je otázka samotné konstrukce bankovní daně. 
Sektorová bankovní daň je daní účelovou, tedy její zavedení i výnos má sloužit předem 
stanovenému účelu. Účelnost daného opatření v konkrétním státě lze identifikovat 
prostřednictvím ekonomické analýzy a zhodnocení předpokládaných dopadů, 
jejichž vypracování by mělo vždy předcházet vlastnímu zavedení daného opatření do praxe tak, 
aby sazba bankovní daně byla nastavena v přiměřené výši6 a nedošlo k ohrožení 
konkurenceschopnosti bank v dané zemi. 

Vzhledem k tomu, že mnohé státy Evropy bankovní daň již dříve zavedly, je žádoucí 
s odstupem doby analyzovat dopady bankovní daně v těchto zemích. Analýza zkušeností 
v jednotlivých státech a vyvození závěrů i doporučení je hlavním cílem tohoto policy paperu. 
V následujících kapitolách prozkoumáme, zda popsané motivy k zavedení bankovní daně byly 
naplněny a zda opatření přinesla také případná negativa, která jsou v diskusích o zavedení 
sektorových daní obecně často zmiňována. 

2. Analýza bankovní daně ve vybraných evropských státech 

Pro účely tohoto policy paperu byl zvolen vzorek šesti evropských států, jejichž zkušenosti s 
bankovní daní jsou dále popsány, analyzovány a shrnuty.  

Zvoleny byly státy, které jsou České republice geograficky, kulturně, sociálně, historicky, 
ekonomicky, ale zpravidla také právně nejblíže. Vzorek států proto zahrnuje všechny státy, 
s nimiž Česká republika sousedí, a zároveň všechny členy tzv. Visegrádské čtyřky, 
která představuje regionální uskupení historicky, ekonomicky i politicky blízkých států střední 
Evropy. V zájmu zohlednění aktuálního vývoje pak byla analyzována rovněž situace 
v Rumunsku, které nově zavedlo bankovní daň od letošního roku, a lze tak na jeho příkladě 
demonstrovat proces zavedení bankovní daně a bezprostřední zkušenosti s jejím zavedením. 
Vzorek vybraných států dále spojuje rovněž to, že ve většině z nich působí a dominují v rámci 
finančního sektoru shodné bankovní skupiny.7 Jednotlivé státy jsou v rámci analýzy řazeny 
chronologicky podle toho, kdy byla bankovní daň v daném státě přijata.  

 
5 Babiš bankovní daň označil za nesmysl. Banky by ale mohly odvádět až 20 % z dividend do fondu. 
Byznys noviny [online]. 2019, 5.5.2019. Dostupné z: https://www.byznysnoviny.cz/2019/05/05/babis-
bankovni-dan-oznacil-za-nesmysl-chysta-se-zridit-fond-banky-by-mohly-odvadet-az-20-dividen/. 
6 Přiměřenost daňových sazeb je zpravidla závislá na konkrétních okolnostech jednotlivých států 
a na charakteru daňového základu. Dochází-li ve státě například ke kumulaci opatření daňové povahy 
vůči bankovním subjektům, měla by být konkrétně nastavená výše daňové sazby u sektorové daně 
posuzována z hlediska přiměřenosti spíše přísněji. Aby bylo dosaženo účelu stanovení sazby bankovní 
daně v přiměřené výši, měla by jejímu zavedení předcházet analýza dopadů, která bude zohledňovat 
přínosy i potenciální rizika plánovaného opatření.   
7 Například skupina Raiffeisen. O SKUPINĚ RAIFFEISEN. Raiffeisenbank [online]. 2019. Dostupné z: 
https://www.rb.cz/o-nas/kdo-jsme/skupina-raiffeisen/raiffeisen-bank-international či skupina Erste 
Erste Group, vedoucí poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě. Česká spořitelna, a. s. [online]. 
2019. Dostupné z: https://www.csas.cz/cs/korporace/o-nas/erste-group. 



POLICY PAPER | červenec 2019 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.1. Maďarsko 

Důvody pro zavedení a způsob konstrukce daně 

V Maďarsku byla bankovní daň zavedena v červnu roku 2010. Předmětem daně jsou celková 
aktiva dané finanční instituce ponížená o mezibankovní aktiva. Výše daně je tak nezávislá 
na ziscích bank.  

Sazby byly původně rozděleny podle výše aktiv. Pro banky nepřekračující aktiva ve výši 
50 miliard HUF činila speciální sazba daně 0,15 % velikosti ponížené rozvahy. Nad tuto 
hodnotu byla instituce zdaněna sazbou 0,53 %. Od roku 2018 pak došlo ke změně sazeb 
na 0,21 %.8 

V roce 2013 byla v Maďarsku zavedena vedle sektorové bankovní daně tzv. daň z finančních 
transakcí, která se kromě retailových a korporátních vztahuje i na poštovní transakce, zejména 
všechny typy bankovních příkazů, platby kreditní i debetní kartou, výplaty šeků, hotovostní 

 
8 CIVÍN, Lubomír. Sektorové daně ve finančním zprostředkování: ano či ne?. Argument [online]. 2019, 
16.4.2019. ISSN 2570-6934. Dostupné z: http://casopisargument.cz/2019/04/16/sektorove-dane-ve-
financnim-zprostredkovani-ano-ci-ne/. 
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platby a převody, směnu valut i deviz a vyjmuty nejsou ani splátky půjček.9 Do konce roku 2018 
činila daňová sazba 0,3 % (0,6 % pro hotovostní transakce) ze základu daně původně 
se stropem ve výši 6 000 HUF na jednu transakci, nyní pro výběr hotovosti bez omezení.10 
Od 1. ledna 2019 nově není třeba platit daň, pokud se jedná o částku do 20 000 HUF.11 

Pásmo č. Výše aktiv Daňová sazba 
1. do 50 mld. HUF 0,15 % 
2. nad 50 mld. HUF 0,21 % 

 
Pásmo č. Daň z finančních 

transakcí 
Daňová sazba 

1. do 20 000 HUF 0 % 
2. nad 20 000 HUF 0,3 % / 0,6 % 

Zkušenosti s bankovní daní a její dopady  

V maďarském systému se tedy jako problematická může jevit sama skutečnost spočívající 
v kumulaci opatření jednak daně z finančních transakcí, jednak bankovní daně z aktiv 
dopadajících na finanční instituce.12 

Maďarský bankovní odvod byl navržen tak, aby omezil velikost (a růst) velkých bank.13, 14 
Skutečnost, že banky mohou přenést daňovou zátěž na stávající klienty je v tomto smyslu 
problém, protože domnělá neefektivnost trhu (příliš velké banky) zůstává nevyřešena a 
domácnosti (vč. korporátních klientů) naopak platí vyšší náklady.15 Po zavedení bankovního 
odvodu v Maďarsku velké banky zvýšily úrokové sazby z úvěrů na bydlení v maďarském forintu 
a cizí měně o 108, resp. 57 bazických bodů. Na maďarském příkladu se přitom dále ukazuje, 
že ovlivněny jsou především domácnosti, které již mají s bankou uzavřenou hypotéku.16  Na 
tom, že banky v Maďarsku v souvislosti se systémem sektorového zdanění přenášejí své nové 
daňové zatížení na klienty, se shodují i experti.17 

 
9 HATLAPATKA, Marek, Tomáš MENČÍK a Ladislav KLOBÁSA. Analýza dopadu zvažovaného zavedení 
sektorových daní na bankovní, energetický a telekomunikační sektor [online]. CYRRUS, a.s., 2014, 29. 
září 2014, s. 42. Dostupné z: https://www.cyrrus.cz/uploads/PDF/ANALYZA_SEKTOROVA_DAN.pdf. 
10 ILDIKÓ, Nagy. Eltörlik a tranzakciós illetéket! Részben. Bankmonitor [online]. 2018, 21.6.2018. 
Dostupné z: https://bankmonitor.hu/cikk/eltorlik-a-tranzakcios-illeteket-reszben/ a HATLAPATKA, 
Marek, Tomáš MENČÍK a Ladislav KLOBÁSA. Analýza dopadu zvažovaného zavedení sektorových daní 
na bankovní, energetický a telekomunikační sektor [online]. CYRRUS, a.s., 2014, 29. září 2014, s. 42. 
Dostupné z: https://www.cyrrus.cz/uploads/PDF/ANALYZA_SEKTOROVA_DAN.pdf. 
11 Tamtéž. 
12 Svaz průmyslu a dopravy ČR. Průvodce sektorovým zdaněním [online]. Praha: Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, 2017, Listopad 2017. Dostupné z: 
https://www.spcr.cz/images/Sektorove_dane_brozura_2017.pdf. 
13 CAPELLE-BLANCARD, Gunther a HAVRYLCHYK, Olena. Incidence of Bank Levy and Bank Market 
Power. Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Post-Print and Working Papers) [online]. 2017. ISSN 
edsrep: „The Hungarian bank levy was designed by policymaker to shrink the size of big banks, 
because their size has the huge negative externality of being too big to fail. Hence, this is a Pigovian 
tax whose objective is to increase financial stability.“ 
14 KOGLER, M. On the incidence of bank levies: theory and evidence. International Tax and Public 
Finance [online]. 2018. DOI: 10.1007/s10797-018-9526-z. ISSN 15736970. 
15 CAPELLE-BLANCARD, Gunther a Olena HAVRYLCHYK. Incidence of Bank Levy and Bank Market 
Power. Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Post-Print and Working Papers) [online]. 2017. ISSN 
edsrep. 
16 Tamtéž. 
17 Tamtéž. 
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Podle zprávy Svazu průmyslu a dopravy České republiky vedlo zavedení bankovní daně 
v Maďarsku k „nutnosti zavření některých poboček, a dokonce odchodu několika bank 
z maďarského trhu. V důsledku toho pak byla později daň z aktiv snižována až na současných 
0,21 %.“18 

2.2. Rakousko 

Důvody pro zavedení a způsob konstrukce daně 

V Rakousku byla zavedena bankovní daň v roce 2011. V rakouské právní úpravě je toto 
opatření zakotveno jako Bankenabgabe (bankovní odvod) v zákoně Stabilitätsabgabegesetz 
(StabAbgG). Cílem bylo pokrýt náklady na finanční sanaci bank v době ekonomické krize. 

V Rakousku zaznamenala sektorová daň bouřlivý vývoj, v jehož rámci docházelo k častým 
změnám koncepce bankovní daně a jejích sazeb. Po jejím zavedení byly sazby nastaveny 
na 0,055 %, pokud zdanitelný základ přesáhnul 1 miliardu EUR, a 0,085 % pokud přesáhnul 
20 miliard EUR. Zároveň byla zavedena zvláštní daň z derivátů, která však byla zanedlouho 
ze zákona vypuštěna. V roce 2013 pak byla sazba nastavena na 0,09 a 0,11 %.19 Od roku 2017 
byla sazba snížena na 0,024 %, pokud vyměřovací základ přesahuje 300 milionů EUR, 
a 0,029 %, pokud přesahuje 20 miliard EUR.20 Zároveň došlo k omezení maximální výše 
odvedené daně, kdy například bankovní daň nesmí překročit 20 % čistého zisku. 
Výnosy z bankovních odvodů by měly být používány zejména na výzkum a vývoj.21 Snížení 
sazeb dle kritiků přišlo zbytečně pozdě, tedy víceméně až ve chvíli, kdy již rakouské banky 
nebyly dostatečně konkurenceschopné vůči bankám německým.22 Rakouská Raiffeisenbank 
dokonce po zavedení daně uvažovala o přesunu svého sídla do sousedního Bavorska, s výrazně 
nižší daňovou zátěží23. Ihned poté, co byly bankovní odvody sníženy, došlo ke zvýšení zisků 
bank.24 

Pásmo č. Výše aktiv Daňová sazba 
1. nad 300 mil. EUR 0,024 % 
2. nad 20 mld. EUR 0,029 % 

Zkušenosti s bankovní daní a její dopady 

Jak je výše uvedeno, v souvislosti s vývojem v Rakousku se jako vysoce reálné ukázalo riziko 
odchodu některých bank ze země. Ze strany některých představitelů bank byl pak rakouský 

 
18 Svaz průmyslu a dopravy ČR. Průvodce sektorovým zdaněním [online]. Praha: Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, 2017, Listopad 2017. Dostupné z: 
https://www.spcr.cz/images/Sektorove_dane_brozura_2017.pdf. 
19 HATLAPATKA, Marek, Tomáš MENČÍK a Ladislav KLOBÁSA. Analýza dopadu zvažovaného zavedení 
sektorových daní na bankovní, energetický a telekomunikační sektor [online]. CYRRUS, a.s., 2014, 29. 
září 2014, s. 42. Dostupné z: https://www.cyrrus.cz/uploads/PDF/ANALYZA_SEKTOROVA_DAN.pdf. 
20 § 3 StabAbgG. 
21 KISCHKO, Irmgard. Österreich senkt die Bankenabgabe deutlich. In: Kurier.at [online]. Dostupné z: 
https://kurier.at/wirtschaft/bankenabgabe-wird-auf-deutsches-niveau-reduziert/208.063.028. 
22 GEINITZ, Christian. Österreich kassiert eine Milliarde von Banken für Ganztagsschulen. In: 
Frankfurter Allgemeine: Konjuktur [online]. 12.7.2016. Dostupné z: 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/oesterreich-senkt-die-bankenabgabe-
14337511.html. 
23 Lobbying: Alle gegen Raiffeisen. In: DiePresse.com, Die Online-Ausgabe der österreichischen 
Tageszeitung Die Presse. [online]. Dostupné z: 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/1593582/Lobbying_Alle-gegen-Raiffeisen-. 
24 Österreichs Banken steigerten 2017 ihren Gewinn. In: Salzburger Nachrichten [online]. 04. April 
2018. Dostupné z: https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oesterreichs-banken-steigerten-2017-
ihren-gewinn-26250061. 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/1593582/Lobbying_Alle-gegen-Raiffeisen-
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koncept sektorové bankovní daně označen za protiústavní.25 To mělo za následek i vysoký tlak 
na snížení sazeb bankovní daně v roce 2017, díky čemuž se podařilo bankovní systém uklidnit 
a zamezit zamýšleným negativním následkům, spočívající například v odchodu některých 
rakouských bank ze země. 

2.3. Německo 

Důvody pro zavedení a způsob konstrukce daně 

Podobně jako v Rakousku, i v Německu byla bankovní daň zavedena v roce 2011 v reakci 
na hospodářskou krizi. Později v roce 2015, v souvislosti s implementací evropské směrnice 
stanovující rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních 
podniků,26 byla bankovní daň na národní úrovni zrušena a místo ní byl zaveden speciální 
bankovní odvod podle evropských předpisů (podobně jako v České republice Fond pro řešení 
krize). Níže je shrnut systém, na němž národní bankovní daň v době své existence fungovala. 

Cílem daně byla zejména příprava finanční rezervy pro případ nutnosti sanace banky, finanční 
prostředky z daně byly tedy odváděny do speciálního fondu pro případ krize, 
tzv. Restrukturierungsfond.27 Koncepčně se jednalo o tzv. pigouovskou daň, tj. daň, jejímž 
účelem je odrazovat finanční subjekty od nevýhodných a rizikových transakcí.28 Proto měla 
daň poměrně komplikovanou strukturu a vykazuje rovněž znaky progrese. V první části se od 
pasiv banky odečetl její vlastní kapitál a vklady klientů.29 Pokud výsledná částka nepřesahovala 
300 milionů EUR, banka daň nemusela platit. Při překročení 300 milionů EUR banka danila 
sazbou 0,0002 %, při překročení 10 miliard EUR sazbou 0,0003 %, při pasivech sto až dvě stě 
miliard platila sazba 0,0004 %, od dvou set do tří set miliard EUR sazba 0,0005 % a přes tři 
sta miliard sazba 0,0006 %. Součástí bankovní daně bylo též postižení derivátů, a to tak, 
že nominální objem všech druhů derivátů, které banka drží, byl násoben hodnotou 0,00003. 

 
25 Srov. například vyjádření generálního ředitele Oberbank Franze Gasselsbergera In: Oberbank schreibt 
Rekordergebnis und bekämpft die Bankenabgabe. In: OÖNachrichten [online]. 14. Januar 2015. 
Dostupné z: https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Oberbank-schreibt-
Rekordergebnis-und-bekaempft-die-Bankenabgabe;art467,1604226. 
26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví 
rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a souvisejícími 
předpisy. 
27 BUCH, Claudia m., Björn HILBERG a Lena TONZER. Taxing banks: An evaluation of the German 
bank levy. Journal of Banking and Finance [online]. 2016, 72, 52-66. DOI: 
10.1016/j.jbankfin.2016.07.010. ISSN 03784266. 
28 HATLAPATKA, Marek, Lukáš KOVANDA a Jiří ŠIMARA. Analýza dopadu sektorového zdanění bank: 
dle návrhu ČSSD [online]. CYRRUS, 2017, červen 2017, s. 44. Dostupné z: 
https://www.cyrrus.cz/getmedia/345f26d3-a25d-4b00-8074-c0e385346165/ANALYZA-DOPADU-
SEKTOROVEHO-ZDANENI-BANK-V-CR-2017.pdf.aspx. 
29 Srov. BUCH, Claudia m., Björn HILBERG a Lena TONZER. Taxing banks: An evaluation of the 
German bank levy. Journal of Banking and Finance [online]. 2016, 72, 52-66. DOI: 
10.1016/j.jbankfin.2016.07.010. ISSN 03784266. a HATLAPATKA, Marek, Tomáš MENČÍK a Ladislav 
KLOBÁSA. Analýza dopadu zvažovaného zavedení sektorových daní na bankovní, energetický 
a telekomunikační sektor [online]. CYRRUS, a.s., 2014, 29. září 2014, s. 42. Dostupné z: 
https://www.cyrrus.cz/uploads/PDF/ANALYZA_SEKTOROVA_DAN.pdf. 
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Zdroj: BUCH, Claudia m., Björn HILBERG a Lena TONZER. Taxing banks: An evaluation 
of the German bank levy. Journal of Banking and Finance [online]. 2016, 72, 52-66. DOI: 
10.1016/j.jbankfin.2016.07.010. ISSN 03784266. 

Pro přehlednost lze sazby rozdělit do pásem takto: 

Pásmo č. Pasiva (v EUR) Daňová sazba 
1. 0 – 300 mil. 0 % 
2. 300 mil. – 10 mld. 0,0002 % 
3. 10 mld. – 100 mld. 0,0003 % 
4. 100 mld. – 200 mld. 0,0004 % 
5. 200 mld. – 300 mld. 0,0005 % 
6. 300 mld. a výše 0,0006 % 

Zkušenosti s bankovní daní a její dopady 

Výsledná daň tedy byla konstruována tak, že mířila zejména na velké banky, pročež cca 77 % 
bank v Německu tuto daň vůbec neplatilo.30 Mezi významné dopady bankovní daně patřilo 
zejména to, že banky, které nebyly postihnuty daní, zvyšovaly úrokové sazby u spořících účtů 
daleko rychleji než banky, které zdaněny byly.31 Druhým významným dopadem byl zejména 
růst úvěrových sazeb. Nejvyšší byl zejména v případě bank, které daň platit musí. Avšak ostatní 
banky se postupně ke zvyšování též přidaly.32 Zároveň došlo ke snížení úvěrového portfolia 
bank.33 

 
30 Srov. BUCH, Claudia m., Björn HILBERG a Lena TONZER. Taxing banks: An evaluation of the 
German bank levy. Journal of Banking and Finance [online]. 2016, 72, 52-66. DOI: 
10.1016/j.jbankfin.2016.07.010. ISSN 03784266. 
31 Tamtéž. 
32 HASKAMP, U. Spillovers of banking regulation: the effect of the German bank levy on the lending 
rates of regional banks and their local competitors. International Economics and Economic Policy 
[online]. 2018, 15(2), 449 - 466. DOI: 10.1007/s10368-017-0404-4. ISSN 16124812. 
33 HATLAPATKA, Marek, Lukáš KOVANDA a Jiří ŠIMARA. Analýza dopadu sektorového zdanění bank: 
dle návrhu ČSSD [online]. CYRRUS, a.s., 2017, červen 2017, s. 44. Dostupné z: 
https://www.cyrrus.cz/getmedia/345f26d3-a25d-4b00-8074-c0e385346165/ANALYZA-DOPADU-
SEKTOROVEHO-ZDANENI-BANK-V-CR-2017.pdf.aspx. 
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2.4. Slovensko 

Důvody pro zavedení a způsob konstrukce daně 

Sektorová bankovní daň byla na Slovensku zavedena v roce 2012, a to zákonem č. 384/2011 
Z. z., o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov. 
Subjekty, které podléhají bankovní dani, jsou v tomto zákoně vymezeny jako banky 
licencované u Národné banky Slovenska, zahraniční pobočky slovenských bank a pobočky 
zahraničních bank působící na Slovensku. 

Předmět daně byl od 1. ledna 2012 stanoven jako celková pasiva očištěná o hodnotu vlastního 
kapitálu. Daňová sazba byla na počátku stanovena na 0,4 % s očekávanou výnosností přibližně 
100 mil. EUR ročně. 

První novela účinná od 1. září 2012 přinesla řadu zásadních změn. Bankám a pobočkám 
zahraničních bank byla uložena povinnost uhradit správci daně spolu se splátkou za 4. čtvrtletí 
roku 2012 mimořádný odvod ve výši 0,1 % ze základu pro výpočet daně. Uhrazené prostředky 
mimořádného odvodu byly účelově určeny na podporu rozvojových programů vlády Slovenské 
republiky a na posílení vlastních zdrojů financování právnických osob zřízených na podporu 
zahraničně-obchodních operací vývozců a dovozců. 

V průběhu několika let však došlo k opakované změně v systému bankovní daně, a to z hlediska 
sazeb i daňové báze (zrušena byla například výjimka pro pojištěné vklady). V souvislosti 
s tímto vývojem vzrostl očekávaný výnos daně až na dvojnásobek, což v kontextu ostatních 
zemí Evropy zařadilo slovenskou bankovní daň k těm přísněji nastaveným. Kolísavost sazeb 
a nestálost systému jako takového lze ve vztahu k bankám považovat rovněž za velmi negativní 
jev, kvůli kterému banky ztrácejí možnost efektivně cílit svoji hospodářskou politiku 
a strategicky předvídatelně plánovat, obdobně negativně působí nepředvídatelnost daňového 
systému i na investory.34, 35 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z materiálů uvedených na této straně 

 
34 OWENS, Jeffrey. The role of tax certainty in promoting sustainable and inclusive growth. In: World 
Investment Forum [online]. Geneva, 2018, 26 October 2018. Dostupné z: 
https://worldinvestmentforum.unctad.org/wp-content/uploads/2018/03/UNCTAD_Oct_2018_The-
Role-of-Tax-Certainty-in-Promoting-Sustainable-and-i....pdf. 
35 IMF a OECD. Tax Certainty: IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers. In: OECD [online]. 
2017, March 2017. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-report-oecd-imf-
report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf. 
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Určitým specifikem Slovenska je, že bankám bylo ze zákona zakázáno přenášet náklady 
z bankovní daně na klienty. Šlo tedy o zákonný projev snahy zabránit možná nejvíce 
obávanému negativnímu efektu bankovní daně. Přesto se však v praxi ukázalo, že ani takovýto 
výslovný zákaz nemusí být dostatečnou zárukou toho, že v systému k přenášení dodatečné 
daňové zátěže na klienty bank docházet nebude.36 Sama slovenská centrální banka přitom 
připustila, že nedokáže efektivně na systém v tomto směru dohlížet.37 

Zkušenosti s bankovní daní a její dopady 

Zavedení bankovní daně ovlivnilo profitabilitu celého sektoru38 a v konečném důsledku 
i příjmy státního rozpočtu.39 Potvrdila se rovněž obava z úbytku úvěrů poskytnutých 
podnikatelům,40 což je průvodním jevem tzv. credit crunch, tedy celkového poklesu nabídky 
úvěrů vzhledem k náhlému snížení ochoty bank poskytovat úvěrové zdroje doprovázeného 
růstem úrokových sazeb.  

Situace eskalovala až do té míry, že Slovensku bylo doporučeno snížit sazbu sektorové 
bankovní daně i ze strany Mezinárodního měnového fondu.41, 42 Novelou z roku 2017 
Slovensko43 snížilo sazbu na 0 %, nicméně dle přechodných ustanovení do roku 2020 platí 
sazba 0,2 %. Do té doby se nechystá žádné zvyšování.44 

Na Slovensku se naopak nepotvrdila očekávaná redukce provozních nákladů a propouštění 
zaměstnanců bank, která bývá obecně zmiňována jako jeden z negativních následků 

 
36 Srov. například RAIS, Jonáš, Martin REGULI a Barbora IVANSKÁ. Vybrané regulace EU a jejich 
dopady: Česká republika a Slovensko v roce 2014. In: Centrum ekonomických a tržních analýz [online]. 
2014, Březen 2014. Dostupné z: http://eceta.cz/wp-
content/uploads/2014/03/Regulace_EU_6.3.2014.pdf: „Mimo zhoršení finanční situace však můžeme 
sledovat dva další důsledky tohoto nástroje. Prvním důsledkem je riziko poklesu poskytovaných úvěrů 
směrem k soukromým firmám. Z tohoto důvodu i Mezinárodní měnový fond doporučil snížit úroveň 
účinné sazby bankovní daně na Slovensku. Druhým důsledkem, který je možné pozorovat, je přenášení 
části zvýšených nákladů bank na klienty v podobě poplatků a snižování úroků na vkladech. Banky 
spojitost cenových opatření s bankovními odvody popírají, avšak je to významný doprovodný jev 
vývoje bankovního sektoru na Slovensku, a proto jej rozhodně nelze ignorovat.“  
37 Slovensko zavádí další daně pro banky a bohaté firmy. In: Ceskatelevize.cz [online].. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1156042-slovensko-zavadi-dalsi-dane-pro-banky-a-
bohate-firmy. 
38 Průvodce sektorovým zdaněním. In: Svaz průmyslu a dopravy ČR [online]. Praha: Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, 2017, Listopad 2017. Dostupné z: 
https://www.spcr.cz/images/Sektorove_dane_brozura_2017.pdf. 
39 BAUMANN, Martin. Zlý nápad: Agresívne zdanenie bánk znižuje príjmy štátnej kasy. In: Openiazoch 
[online]. 2017, 1. 3. 2017. Dostupné z: https://openiazoch.zoznam.sk/cl/175023/Zly-napad-Agresivne-
zdanenie-bank-znizuje-prijmy-statnej-kasy. 
40 POLÁKOVÁ, Barbora. Trendy vývoja bankového sektora Slovenskej republiky v období dopadov krízy 
[online]. Banská Bystrica, 2014. Dostupné z: 
https://is.ambis.cz/th/azfzr/DP_Polakova_final_verzia.pdf. Diplomová práca. Bankovní institut 
vysoká škola Praha. 
41 RAIS, Jonáš, Martin REGULI a Barbora IVANSKÁ. Vybrané regulace EU a jejich dopady: Česká 
republika a Slovensko v roce 2014. In: Centrum ekonomických a tržních analýz [online]. 2014, Březen 
2014. Dostupné z: http://eceta.cz/wp-content/uploads/2014/03/Regulace_EU_6.3.2014.pdf. 
42 Slovak Republic-2013 Article IV Consultation: Concluding Statement of the IMF Mission. 
International Monetary Fund [online]. Bratislava, 2013, June 4, 2013. Dostupné z: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/52/mcs060413. 
43 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-281.  
44 Slovensko zachová současnou bankovní daň do roku 2020. In: Investiční web [online]. 2016, 12. 10. 
2016. Dostupné z: https://www.investicniweb.cz/news-2016-10-12-slovensko-zachova-soucasnou-
bankovni-dan-do-roku-2020/. 

http://eceta.cz/wp-content/uploads/2014/03/Regulace_EU_6.3.2014.pdf
http://eceta.cz/wp-content/uploads/2014/03/Regulace_EU_6.3.2014.pdf
http://eceta.cz/wp-content/uploads/2014/03/Regulace_EU_6.3.2014.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/52/mcs060413
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bankovních či obecně sektorových daní. Očekávané výnosy pak byly dosaženy v zásadě pouze 
v počátečním období existence opatření, jak demonstruje následující graf. 

Výnos bankovní daně na Slovensku (v mil. EUR)  

 

Zdroj: data Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií SR 

2.5. Polsko 

Důvody pro zavedení a způsob konstrukce daně 

Polsko zavedlo bankovní daň dne 1. února 2016. Specifikem Polska je, že bankovní daň nebyla 
zavedena v souvislosti s finanční krizí, ale za účelem zajištění dodatečného zdroje příjmu 
do státního rozpočtu, a to zejména na sociální projekty.45 Hlavním důvodem pro její zavedení 
podle představitelů státu byla nepřiměřeně vysoká ziskovost daného odvětví. 

Předmětem daně jsou v Polsku aktiva finanční instituce. Subjektem daně jsou u jednotlivých 
typů účastníků trhu ty subjekty, jejichž aktiva překračují určitou hodnotu, resp. jsou stanoveny 
prahové hodnoty základu daně, a to pro banky aktiva převyšující 4 mld. PLN (sníženo o vlastní 
kapitál bank a některá finanční aktiva), pro pojišťovny, zajistitele a jejich pobočky aktiva 
přesahující 2 mld. PLN a pro úvěrové instituce aktiva přesahující 200 mil. PLN.46 Daň 
se vypočítá aplikací 0,0366 % daňové sazby na měsíční bázi, to znamená 0,44 % ročně.47 

Pásmo č. Výše aktiv Daňová sazba 
1. nad 4 mld. PLN (banky) 0,44 % 
2. nad 2 mld. PLN (pojišťovny, zajistitelé a jejich pobočky) 0,44 % 
3. nad 200 mil. PLN (úvěrové instituce) 0,44 % 

Zkušenosti s bankovní daní a její dopady 

 
45 ECB. Opinion of the European Central Bank of 12 January 2016 on a tax for certain financial 
institutions (CON/2016/1) [online]. European Central Bank, 2016. 
46 Dz.U. 2016 poz. 68, USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji 
finansowych. 
47 HATLAPATKA, Marek, Lukáš KOVANDA a Jiří ŠIMARA. Analýza dopadu sektorového zdanění bank: 
dle návrhu ČSSD [online]. CYRRUS, 2017, červen 2017, s. 44. Dostupné z: 
https://www.cyrrus.cz/getmedia/345f26d3-a25d-4b00-8074-c0e385346165/ANALYZA-DOPADU-
SEKTOROVEHO-ZDANENI-BANK-V-CR-2017.pdf.aspx. 
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Před přijetím zákona, kterým byla bankovní daň v Polsku zavedena, se vyjádřila polská 
centrální banka proti neuváženému zavedení tohoto opatření.48 Pochybnosti panovaly zejména 
ohledně střednědobých a dlouhodobých dopadů na příjmy státního rozpočtu.49 Evropská 
centrální banka navíc varovala, že bankovní daň v Polsku může ohrozit ziskovost a úvěrové 
ratingy bank.50 

Zavedení bankovní daně polskou vládou skutečně nezůstalo bez odezvy na straně ratingových 
agentur. Již v lednu 2016 snížila ratingová agentura S&P rating Polska krátkodobý 
i dlouhodobý domácí rating na „A-/A-2“ z „A-/A-1“, navíc s negativním výhledem. 
Také agentura Moody’s, na dění v Polsku reagovala a v květnu 2016 snížila výhled polského 
ratingu „A2“ ze stabilního na negativní.51 

I v Polsku se dále potvrdila hypotéza, že zavedení bankovní daně vede k poklesu zisků bank. 
Například za první čtvrtletí roku 2017 měl bankovní sektor čistý zisk 2,8 miliardy PLN, 
zatímco za předchozí rok 2016 to bylo 3,2 miliardy PLN.52 

Analýzou dopadů sektorové bankovní daně v Polsku bylo dále zjištěno, že bankovní daň vedla 
k růstu množství zaměstnanců bank, a tedy i provozních nákladů, a naopak celkové množství 
půjček pokleslo.53 

V důsledku zavedení sektorové bankovní daně došlo v Polsku ke zdražení finančních služeb, 
a to rovněž nepřímo úpravou úrokových marží a poplatků.54 

2.6. Rumunsko 

Důvody pro zavedení a způsob konstrukce daně 

 
48 European Central Bank. OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 12 January 2016 on a 
tax for certain financial institutions [online]. 2016. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_1_f_sign.pdf. 
49 GOETTIG, Marcin. Polish central bank warns bank tax could hurt financial stability. In: Reuters 
[online]. Varšava, 2015, 18.12.2015. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/poland-banks-
cenbank-idUSL8N1473NT20151218. 
50 European Central Bank. OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 12 January 2016 on a 
tax for certain financial institutions [online]. 2016. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_1_f_sign.pdf. 
51 Moody's. Moody's changes outlook on Poland's A2 rating to negative from stable; affirms rating. In: 
Moody's [online]. 14 May 2016. Dostupné z: https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-
outlook-on-Polands-A2-rating-to-negative-from--PR_348709. 
52  HATLAPATKA, Marek, Lukáš KOVANDA a Jiří ŠIMARA. Analýza dopadu sektorového zdanění bank: 
dle návrhu ČSSD [online]. CYRRUS, 2017, červen 2017, s. 44. Dostupné z: 
https://www.cyrrus.cz/getmedia/345f26d3-a25d-4b00-8074-c0e385346165/ANALYZA-DOPADU-
SEKTOROVEHO-ZDANENI-BANK-V-CR-2017.pdf.aspx. 
53 JARNO, Klaudia a Hanna KOŁODZIEJCZYK. Two Years of the Bank Tax in Poland – an Analysis of 
Effects. Bezpieczny Bank [online]. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 2018, 71(2), 10. DOI: 
10.26354/bb.4.2.71.2018. Dostupné z: 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-401906e6-7933-4b2c-a269-
41e1ff54a59b/c/Bezp._Bank_2_71_.5.pdf. 
54 RUDKE, Maciej. Trzy lata podatku bankowego. In: PARKIET [online]. 2019, 16.02.2019. Dostupné z: 
https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/302169993-Trzy-lata-podatku-bankowego.html 
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Dne 29. prosince 2018 bylo publikováno vládní nařízení č. 114/2018,55 a to s účinností 
od 1. ledna 2019, které do rumunského právního řádu zavedlo sektorové zdanění, mimo jiné 
s dopadem na bankovní sektor.56  

Přestože konkrétní zkušenosti Rumunska se sektorovými bankovními daněmi nelze prozatím 
s ohledem na nedávný termín jejich zavedení detailně hodnotit, je na místě situaci v této zemi 
zohlednit, a to především s ohledem na některé nestandardní okolnosti, které jejich uzákonění 
doprovázely. 

Zdanění bankovního sektoru je zavedeno ve formě daně z aktiv při navázání daňové sazby 
na rumunskou mezibankovní sazbu ROBOR: 

Pásmo č. ROBOR Daňová sazba 
1. do 1,5 % 0 % 
2. 1,5 % - 2,00 % 0,2 % 
3. 2,00 % - 2,50 % 0,4 % 
4. 2,50 % - 3,00 % 0,6 % 
5. 3,00 % - 3,50 % 0,9 % 

Daň by zde měla sloužit zejména k vyrovnání výnosů, které banky generují díky výši svých 
rozvah v návaznosti na mezibankovní obchody s tamní centrální bankou. Proto je v Rumunsku 
nazývaná též „daní z úspěchu“, potažmo tzv. „greed tax“.57  

Rumunsko zavedlo institut bankovní daně velmi náhle a nečekaně, což dokonce zapříčinilo 
neudržitelnost systému po dobu několika málo měsíců. Důvodem pro její zavedení byl zejména 
špatný stav hospodářství a státního rozpočtu a s tím spojené hrozící riziko sankcí za porušení 
limitů Evropské unie o deficitu státního rozpočtu.58 Rumunsku je především vyčítáno porušení 
práva EU,59 neboť vůbec neinformovalo Evropskou centrální banku o této dani ještě předtím, 
než byla v zemi schválena. Samotný proces přijetí byl rovněž velmi rychlý. V polovině měsíce 
prosince roku 2018 představil rumunský ministr financí návrh dodatečného zdanění několika 
sektorů včetně sektoru bankovního,60 21. prosince 2018 byl návrh schválen rumunským 

 
55 RUMUNSKO. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. In: MONITORUL OFICIAL, ročník 2018, 
číslo 14. Dostupné také z: http://anap.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2019/01/ORDONAN%C5%A2%C4%82-DE-URGEN%C5%A2%C4%82-Nr.-114-
2018-din-28-decembrie-2018.pdf. 
56 PwC Romania. Important legislative changes - GEO no. 114/2018. In: PwC Romania [online]. 2018. 
Dostupné z: https://www.pwc.ro/en/tax-legal/alerts/important-legislative-changes-geo-no-114-
20181.html. 
57 Srov. například VILCU, Irina a TIMU, Andra. Romania to Approve Easing of Controversial ‘Greed Tax’ 
Next Week. Bloomberg [online]. 2019. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-
03-20/romania-to-approve-easing-of-controversial-greed-tax-next-week. 
58 VILCU, Irina a Martin EDER. Romanian Stocks Plunge on Government's $2.5 Billion Tax Plan. In: 
Bloomberg [online]. 2018, 18. prosince 2018]. Dostupné z: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-18/romania-mulls-bank-levy-under-2-4-billion-
tax-drive-for-budget. 
59 Srov. například dopis Evropské centrální banky adresovaný rumunskému Ministrovi financí ze dne 
5. února 2019. [online]. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/correspondence/pdf/ecb.lf.cor20190205_RO.en.pdf?79e7b13ec7cd19
48c1145ca9378d2b55. 
60 Rumunský ministr financí představil návrh na dodatečné zdanění několika sektorů, cílí i na banky. 
Investiční web [online]. 2018. Dostupné z: https://www.investicniweb.cz/news-rumunsky-ministr-
financi-predstavil-navrh-na-dodatecne-zdaneni-nekolika-sektoru-cili-i-na-banky/. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/correspondence/pdf/ecb.lf.cor20190205_RO.en.pdf?79e7b13ec7cd1948c1145ca9378d2b55
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parlamentem,61 přičemž účinnosti nařízení nabylo již počátkem nového roku.  Evropská 
centrální banka rovněž kritizuje absenci analýzy dopadu této daně, která může mít výrazný vliv 
na stabilitu finančního sektoru v zemi.62 

Zkušenosti s bankovní daní a její dopady 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní finanční korporace, divize Světové banky, 
se ve společném dopise adresovaném rumunské vládě vyjádřily v tom smyslu, že zavedení 
bankovní daně přinese významné narušení stability bankovního systému v Rumunsku.63 

Guvernér rumunské centrální banky uvedl, že zavedení bankovní daně má „dopad na směnný 
kurz, úrokové sazby a důvěryhodnost země“.64 Bývalý premiér Rumunska Mihai Tudose 
pak označil rumunskou verzi sektorové bankovní daně za absurdní. 65 

Rumunská vláda aktuálně z obavy o ztrátu investiční kredibility zamýšlí zjednodušit výpočet 
bankovní daně. Nadále by měla být kalkulována dvakrát do roka a neměla by být navázána 
na mezibankovní sazbu ROBOR. Tento dílčí závěr vyplynul z dosavadního dialogu mezi vládou 
a centrální bankou.66 Avšak i tento pozměněný návrh je kritizován ze strany Evropské centrální 
banky.67 

3. Situace v České republice 
V České republice bylo o zavedení selektivního zdanění bank poprvé konkrétněji diskutováno 
v souvislosti s volebními programy parlamentních stran68 v roce 2013 a následně pak v roce 
2017. 

 
61 Návrh na zdanění bank v Rumunsku byl v pátek večer schválen. Fio banka [online]. 2018. Dostupné 
z: https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/217197-navrh-na-zdaneni-bank-v-rumunsku-byl-
v-patek-vecer-schvalen 
62 Tamtéž. 
63 ALEXE, Anca. International development banks write letter to Romanian government criticising 
greed tax [online]. In: Business Review, 12.2.2019. Dostupné z: http://business-
review.eu/money/banking/international-development-banks-write-letter-to-romanian-government-
criticising-greed-tax-196353. 
64 BANIŢĂ, Mihau. BNR vede inflația la 3% în 2019 și 3,1% în 2020. Isărescu: Inflația arată foarte bine, 
să nu ne batem joc de ea. In: Profit.ro [online]. 2019, 11 feb 2019. Dostupné z: 
https://www.profit.ro/stiri/bnr-vede-inflatia-la-3-in-2019-si-3-1-in-2020-isarescu-inflatia-arata-
foarte-bine-sa-nu-ne-batem-joc-de-ea-18846653. 
65 Tudose, despre OUG114: Ceea ce se face acum frizează absurdul. In: Stirileprotv.ro [online]. 03 Martie 
2019. Dostupné z: https://stirileprotv.ro/stiri/politic/tudose-despre-oug114-ceea-ce-se-face-acum-
frizeaza-absurdul.html. 
66 MELENCIUC, Sorin. Romanian government ready to ease the “greed tax” in order to avoid junk 
rating: the tax will be calculated twice a year and will not be linked to ROBOR. In: Business Review 
[online]. 4.3.2019. Dostupné z: http://business-review.eu/money/romanian-government-ready-to-
ease-the-greed-tax-in-order-to-avoid-junk-rating-the-tax-will-be-calculated-twice-a-year-and-will-
not-be-linked-to-robor-197512. 
67 HARDIE, Dan. ECB criticises revised Romanian tax law. In: Central Banking [online]. 
www.centralbanking.com, 20 May 2019. Dostupné z: https://www.centralbanking.com/central-
banks/financial-stability/4212816/ecb-criticises-revised-romanian-tax-law. 
68 Např. volební programy následujících stran: 

● ČSSD - „Daň z příjmu právnických osob zvýšíme o 1 až 2 procentní body a bude zavedena 
druhá sazba ve výši 25–30 % pro velké firmy v energetickém, telekomunikačním a finančním 
sektoru.“ 

● KSČM - „Zavedení druhého pásma u daně z příjmu právnických osob ve výši 25 % pro zisky 
nad 10 milionů Kč, do zisku 10 milionů Kč ponechat zdanění 19 %. Zavedení tzv. milionářské 
daně a daně na luxusní zboží. Prosazování efektivnějšího zdanění spekulačních přesunů 
kapitálu bez další zátěže klientů bankovních ústavů.“ 
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Opakovaně a intenzivněji byla možnost sektorového zdanění dopadajícího na banky 
diskutována v posledním čtvrtletí roku 2018, například ve spojitosti s plánovaným projektem 
obědů zdarma do škol. Tyto diskuse jsou iniciovány zejména zástupci vládní koalice zvolené za 
ČSSD. 

Konkrétní návrh sektorové bankovní daně byl představen ČSSD již v roce 2017 jako tzv. daň 
z aktiv, kdy sazby mají být rozdělené do čtyř pásem dle výše aktiv jednotlivých bank. Shodný 
návrh pak ČSSD předložila znovu v květnu roku 2019 a bankovní opatření v avizované podobě 
se dostalo na program jednání koaliční rady:69 

Pásmo č. Výše aktiv (Kč) Daňová sazba 
1. do 50 mld. 0,05 % 
2. 50 až 100 mld. 0,1 % 
3. 100 až 300 mld. 0,2 % 
4. nad 300 mld. 0,3 % 

Uvedený návrh není podložen žádnou dostupnou relevantní právně ekonomickou analýzou, 
která by její podobu zdůvodňovala či vysvětlovala a kvantifikovala její přínos a která by mohla 
být předmětem bližší analýzy. Z toho důvodu je nutné dále při hodnocení situace v České 
republice zohlednit názory jednak příznivců zavedení bankovní daně, jednak jejich odpůrců. 

Její zastánci argumentují primárně nepřiměřenou ziskovostí bank v rámci EU, nedostatečnými 
investicemi bankovního sektoru v České republice, mající dopad především na růst malých 
a středních podniků, a zároveň tím, že se banky měly výraznější měrou podílet na zvýšení 
příjmů státního rozpočtu. Pro porovnání ziskovosti jednotlivých sektorů ze statistik roční 
výnosnosti přímých zahraničních investic v České republice vyplývá, že v oblasti peněžnictví 
a pojišťovnictví, kam banky spadají, se hodnota tohoto ukazatele pohybuje od roku 2000 
do roku 2013, kdy začalo být zavedení bankovní daně v České republice zvažováno, průměrně 
na úrovni 13 %, čímž se odchyluje od celkové průměrné výnosnosti 11 % všech sektorů přímých 
zahraničních investic pouze o dva procentní body. Naopak petrochemický průmysl, energetika 
nebo automobilový průmysl dosahují ve stejném období výnosnosti mnohem vyšší, až 21 %.70 

Odpůrci zavedení selektivního zdanění pro banky naopak v České republice vystupují naproti 
tomu s mnoha argumenty. Zohledněna by podle nich měla být především skutečnost, že Česká 
republika není zemí, jejíž bankovní systém by v době finanční krize selhal, nýbrž se jedná o stát 
s velmi konzervativním, stabilním a zdravým bankovním prostředím. Stabilita systému a celé 
ekonomiky by opatřením typu sektorové daně mohla být přitom zásadně poškozena, 
jak upozorňuje ve vztahu k České republice i Mezinárodní měnový fond.71   

Nezanedbatelným rizikem při zohlednění zahraničních zkušeností zůstává v České republice 
částečný přenos daňové zátěže na klienty bank. Tento trend by se mohl odrazit jak ve výši 
a struktuře bankovních poplatků, tak například v dostupnosti a podmínkách poskytování 
úvěrových produktů. Toto riziko se ukázalo jako reálné i v jiných zemích po zavedení bankovní 

 
69 ČTK. Bankovní daň má mít podobu odvodu z aktiv, zamýšlí Hamáček. E15 [online]. 2019. Dostupné 
z: https://www.e15.cz/domaci/bankovni-dan-ma-mit-podobu-odvodu-z-aktiv-zamysli-hamacek-
1358570. 
70 Analýza odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření. Úřad vlády České republiky 
[online]. 2016, s. 33. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-
EU/Analyza-odlivu-zisku.pdf.  
71 Czech Republic: Staff Concluding Statement of the 2019 Article IV Mission. In: International Monetary 
Fund [online]. 2019, May 14, 2019. Dostupné z: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/13/mcs051419-czech-republic-staff-concluding-
statement-of-the-2019-article-iv-mission. 
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daně, jak vyplývá z výše provedené komparativní analýzy. Jak ukázaly dopady u Polska 
a Slovenska, není možné úplně zamezit přenosu nákladů na klienty bank. Zároveň je vidět 
na příkladu Maďarska, že banky mají tendenci přenášet náklady zejména na klienty, kteří jsou 
obecně ve slabším postavení (typicky spotřebitele či malé podniky) a vyznačují se nejmenší 
elasticitou poptávky, tj. klienti, kteří splácejí hypoteční úvěr.72   

4. Závěry a doporučení 
Sektorová daň je institutem, který slouží k posílení příjmové části státního rozpočtu a s tím 
obvykle spojených vyšších vládních výdajů. Bankovní daň může vést i k vytvoření finanční 
rezervy pro případnou sanaci bank v krizovém a pokrizovém období, byť tato daň není sama o 
sobě nutnou podmínkou pro vznik rezervních fondů. Zvýšené riziko negativních následků 
zavedení sektorové bankovní daně je proto třeba zvláště důsledně posuzovat zejména tehdy, 
není-li systém daně nastaven ve svém původně zamýšleném konceptu, kdy se mají odvody 
ukládat do protikrizového fondu, nýbrž slouží jako dodatečný příjem do státního rozpočtu, 
neboť v takovém případě odpadá významný argument prevence.  

V praxi jsou zkušenosti se zavedením bankovní daně ve vybraných posuzovaných státech 
značně odlišné. Pro všechna analyzovaná prostředí však shodně platí, že zavedení bankovní 
daně doprovází pozitivní, avšak zároveň i řada negativních jevů nejen ve vztahu k povinným 
subjektům, tedy finančním institucím, a danému odvětví, ale také nepřímo k zákazníkům 
a ekonomice dané země jako takové.  

Jako základní pozitivum zavedení bankovní daně lze identifikovat krátkodobé zvýšení státního 
rozpočtu, které bankovní daň ve všech posuzovaných státech představuje (s výjimkou 
Německa, kde sloužila před jejím zrušením jako příjem speciálního fondu pro případ nutnosti 
sanace bank). Návazné přínosy s ohledem na převažující neúčelovost bankovní daně a její 
využití jako část příjmů veřejných rozpočtů v jednotlivých státech nelze identifikovat.  

Naopak za hlavní vytýkaná negativa je většinou považována právě neúčelová konstrukce 
bankovní daně, tvořící pouze příjmy státního rozpočtu bez bližší specifikace jejího využití. 
Jestliže je obecně hlavním cílem bankovní daně vytvoření záchranného mechanismu 
pro případ hrozícího úpadku banky či celého bankovního sektoru, může nevhodně nastavená 
sazba působit paradoxně proti svému původnímu účelu. Namísto stabilizace systému 
a vytvoření mechanismu sanace může vést k excesivnímu snížení ziskovosti bank 
a destabilizaci finančního systému i celé ekonomiky. 

Tento závěr lze učinit i s ohledem na doporučení a stanoviska národních i nadnárodních 
orgánů, které obecně varují před odlivem investorů ze země, možným odchodem bank z trhu, 
zhoršením úvěrových podmínek, zdražením finančních služeb a produktů, narušením 
konkurenceschopnosti a zhoršením ratingu bankovních subjektů či zhoršením hospodářských 
výsledků a destabilizací finančního systému i celé ekonomiky. Všechny tyto negativní dopady 
přitom byly prokázány jako zcela reálné, jak vyplývá z provedené analýzy dopadů bankovní 
daně v jednotlivých posuzovaných státech.73 

 
72 CAPELLE-BLANCARD, Gunther a Olena HAVRYLCHYK. Incidence of Bank Levy and Bank Market 
Power. Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Post-Print and Working Papers) [online]. 2017. ISSN 
edsrep. Dostupné z: https://www.ebrd.com/downloads/news/Havrylchyk.pdf. 
73 Czech Republic: Staff Concluding Statement of the 2019 Article IV Mission. In: International 
Monetary Fund [online]. 2019, May 14, 2019. Dostupné z: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/13/mcs051419-czech-republic-staff-concluding-
statement-of-the-2019-article-iv-mission. 
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Vyšší zdanění bank má také za následek snížení kupní síly a tím pádem i omezení schopnosti 
nakupovat či investovat, což vede potencionálně ke snížení ekonomického růstu.74 Špatně 
nastavené zdanění může vést také k tomu, že banky jednají riskantněji a méně transparentně, 
a tedy se zvyšuje riziko další krize.75 To rovněž odrazuje banky od investic, které jsou klíčové 
pro rozvoj inovativního prostředí a růst malých a středních podniků, které by měly tvořit jeden 
z pilířů zdravé ekonomiky. Již dnes český finanční sektor postrádá kapacitu poskytovat kapitál 
do rozvoje inovací.76 Přitom právě podpora vědy, výzkumu a inovací je jednou z hlavních 
národních priorit tak, jak je vytyčuje Inovační strategie České republiky 2019–203077. 

Analyzované státy, které bankovní daň zavedly, byly často následně nuceny nastavené daňové 
sazby snižovat nebo opatření postupně zcela rušit, a to v relativně krátkém časovém odstupu 
po uvedení této daně do praxe (konkrétně se tak stalo např. v Rakousku, Maďarsku, 
Slovensku). V případě Německa došlo ke zrušení národního opatření v souvislosti 
se zaváděním evropských záchranných mechanismů, jejichž implementace do německého 
právního řádu si vyžádala zrušení národní bankovní daně ve stávající podobě. V této souvislosti 
se nabízí otázka, zda existencí evropského systému ozdravných mechanismů a vznikem fondů 
pro řešení krize (garanční systém finančního trhu) není do značné míry zajištěn jeden 
z hlavních účelů zavádění bankovní daně, tedy zajištění funkčního mechanismu pro řešení 
budoucích krizí. 

Pokud jde o situaci v České republice, o tom, zda bude bankovní daň přijata či nikoliv, nebylo 
zatím definitivně rozhodnuto. Podstatnou skutečností, která by měla být před jejím zavedením 
zohledněna, jsou kromě zahraničních zkušeností i varování ze strany některých 
respektovaných subjektů (například Mezinárodní měnový fond), které před jejím zavedením 
v České republice výslovně odrazují. 

Jedním z hlavních závěrů tohoto policy paperu je doporučení, aby před případným přijetím 
bankovní daně byla vždy provedena důsledná analýza dopadů, která na jedné straně vyčíslí 
co nejvěrněji předpokládanou výši daňového inkasa, a na druhé straně identifikuje, zhodnotí 
a vyčíslí hrozící rizika a ekonomické dopady na všechny dotčené subjekty a celou ekonomiku, 
i s ohledem na výše uvedené, veskrze negativní dopady ze zahraničí. Taková analýza nebyla 
dosud zpracována. 

Bez ohledu na pozitiva a negativa sektorové daně obecně platí, že nejvíce prosperující jsou ty 
země, které mají stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Nestabilita ohrožuje 
konkurenceschopnost a odrazuje investory. Jak bylo prokázáno na případě Slovenska 
a Rumunska, a ostatně i na obecné daňové legislativě České republiky, kterou doprovází časté 
změny, lze v případě zavedení speciální bankovní daně očekávat prohloubení právní nejistoty, 
která vyšle negativní signál investorům. Přitom právě zahraniční investice, které jsou 

 
74 PRAMMER, Doris. Quality of taxation and the crisis: tax shifts from a growth perspective [online]. In: 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 DOI: 10.2778/29300. ISBN 978-92-79-
22470-6. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info
/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_29_en.pdf. 
75 ALWORTH, Julian S. a Giampaolo ARACHI. Taxation and the Financial Crisis. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. ISBN 9780199698165. 
76 Podle údajů European Innovation Scoreboard za rok 2018 je Česká republika hodnocena kapacitou 
pouhými 5 % oproti průměru EU v rámci inovačního indexu při posuzování kapacit k soukromému 
venture kapitálu. Dosahuje tak třetího nejhoršího výsledku po Maltě a Řecku. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33147 
77 Schválena Usnesením vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 104.  
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pro rozvoj české ekonomiky klíčové, jsou předpokladem pro budoucí prosperitu České 
republiky a nepřímo i růst daňových příjmů. 

Dále je třeba v této souvislosti upozornit na vzájemnou provázanost ekonomických sektorů, 
kdy bankovnictví je pro českou ekonomiku natolik významným odvětvím, že státní zásah 
formou uvalení sektorové bankovní daně může mít vliv na výkonnost ostatních odvětví 
ekonomiky.78 

Silný a zdravý bankovní sektor je jedním z předpokladů pro úspěšnou realizaci investic 
do české ekonomiky a je proto žádoucí před přijetím každého opatření, které může mít na jeho 
stabilitu vliv, důsledně zvážit výhody a rizika důsledků takového opatření.   

 
78 Podíl sektoru peněžnictví a pojišťovnictví na HDP činil k roku 2016 4,2 %. Zdroj: Podíl odvětví 
na hrubé přidané hodnotě v České republice. In: Český statistický úřad [online]. Praha, 2018, 11.12.2018. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/62755324/32018118_0402.pdf/4a1e06e0-78a4-
450b-a59f-936298670549?version=1.1 
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