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Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomi-
ku pfied nûkolika lety a která víceménû stále
pfietrvává, pfiinesla také mnoho dÛsledkÛ v po-
dobû zmûn v regulaci finanãního trhu a subjek-
tÛ pÛsobících na finanãním trhu. Kterak se
s krizí vypofiádat a vznik obdobn˘ch situací do
budoucna vylouãit, zamûstnává jiÏ dlouhou do-
bu fiadu odborníkÛ, mezinárodních organizací
i státních úfiedníkÛ. ¤e‰ení krize, resp. její elimi-
nace do budoucna, jsou ústfiedním tématem me-
dií i politick˘ch jednání. 

Opatfiení, která by mûla zamezit vzniku ob-
dobn˘ch situací, jsou také usilovnû hledána
i pfiímo na úrovni Evropské unie. Evropská ko-
mise projevuje aktivitu v mnoha oblastech, kdy
jsou z podnûtu orgánÛ unie zavádûny zmûny
a nová opatfiení za úãelem vytvofiení stabilnûj‰í-
ho a transparentnûj‰ího finanãního systému.

Jedním z nástrojÛ nové regulace je právû i fi-
nanãní spoluúãast subjektÛ podnikajících na fi-
nanãním trhu, která by mûla smûfiovat do
vefiejn˘ch rozpoãtÛ. V rámci tohoto ãlánku jsou
nastínûny základní moÏnosti, které mohou b˘t
vyuÏity pro uplatnûní finanãní spoluúãasti bank
a dal‰ích subjektÛ finanãního sektoru pfii fie‰ení
krize. Cílem textu je zpfiehlednit stávající situa-
ci v pfiípadû specifick˘ch daÀov˘ch povinností
plynoucích z pÛsobení subjektu na finanãním
trhu v návaznosti na opatfiení zavádûná v reakci
na finanãní krizi. Snahou je potvrdit nebo vy-
vrátit hypotézu, Ïe implementace danû z fi-
nanãních transakcí v rámci Evropské unie
povede k nav˘‰ení pfiíjmÛ do vefiejn˘ch rozpo-
ãtÛ ãlensk˘ch státÛ. Uveden je i aktuální stav
v ãlensk˘ch státech Evropské unie a také detail-
ní pohled na moÏn˘ návrh první evropské danû
sui generis. Pro práci s hypotézou je pouÏito me-
tody deskripce, dále metody anal˘zy pro získání
poznatkÛ o jednotliv˘ch typech daní a následnû
metody syntézy k vytvofiení obecn˘ch závûrÛ.
ZároveÀ je pouÏito komparace pro porovnání
souãasn˘ch existujících fie‰ení zdanûní v jedno-
tliv˘ch státech Evropské unie.

Zjednodu‰enû a v souladu s mediální rétori-
kou se v pfiípadû novû zavádûného specifického
zdanûní ãasto hovofií pouze o zdanûní bank –
viz téÏ slovní oznaãení pro tyto danû jako „bank
tax“ nebo „bank levy“. ZúÏení oznaãení danû
pouze na bankovní subjekty v‰ak není zcela
pfiesné, neboÈ zdanûní mÛÏe b˘t obecnû uplat-
Àováno i pro cel˘ sektor finanãního trhu a zahr-

novat i obchodníky s cenn˘mi papíry, poji‰Èov-
ny a dal‰í subjekty podnikající na finanãním tr-
hu. Následující text se pfiidrÏí uÏívaného pojmu
„bankovní daÀ“ ve v˘znamu povinné platby
pro banky, pfiípadnû i pro dal‰í subjekty pÛso-
bící na základû speciální licence v rámci finanã-
ního trhu. Tyto subjekty jsou dále pro úãely
tohoto textu oznaãovány souhrnnû jako finanã-
ní instituce.

Úãel nov˘ch platebních
povinností

Platební povinnosti subjektÛ by mûly naplÀovat
zejména dvû základní funkce. Funkci reparaãní,
tedy zajistit nápravu jiÏ vzniklého stavu v po-
dobû finanãní spoluúãasti subjektÛ finanãního
trhu na ãástkách ãerpan˘ch z vefiejn˘ch rozpo-
ãtÛ k záchranû nûkter˘ch z nich, a funkci preven-
tivní, kdy by konstrukce platebních povinností
mûla slouÏit k pfiedcházení vzniku nepfiízniv˘ch
situací na finanãním trhu v budoucnu.

Jednotlivé nástroje v zásadû slouÏí k naplnûní
poÏadavku, aby se finanãní sektor, jako viník
krize, podílel na nákladech, které byly v dÛsled-
ku finanãní krize investovány vládami k záchra-
nû problémov˘ch finanãních institucí. Jedná se
tedy o naplnûní principu spravedlnosti.

Konstrukce daÀov˘ch
povinností

Finanãní toky smûfiující od finanãních institucí
do vefiejn˘ch financí nebo pfiípadnû do speciali-
zovan˘ch fondÛ mohou existovat v nûkolika
rÛzn˘ch podobách. Reálnû jsou uplatÀovány ty-
to jednotlivé typy daní:

a.Financial Stability Contribution (FSC) – daÀ
ve prospûch finanãní stability

Tento typ danû je odvozován od vykazova-
n˘ch rozvahov˘ch poloÏek pfiíslu‰né finanãní
instituce. V˘hodou FSC oproti ostatním typÛm
daÀové povinnosti je to, Ïe by mûla b˘t schop-
na cílenû postihnout instituce podstupující vy‰-
‰í míru rizika (vykazující rizikovûj‰í portfolio).
Na základû této konstrukce byla napfiíklad na-
vrhována bankovní daÀ v USA, stejnû tak mno-
hé z evropsk˘ch zemí jiÏ tuto daÀ v rÛzn˘ch
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Specifické zdaÀování finanãního sektoru1

1 Pfiehled zdanûní bankovního sektoru v zemích EU je moÏné
nalézt v dokumentu Evropské komise Technical Fiche Tax
Contribution of the Financial Sector, publikovan˘ Evropskou
komisí jako podpÛrn˘ materiál dne 4. kvûtna 2012.

2 European Council Conclusions, 17 June 2010 (preparation for
G20 Toronto summit), EUCO 13/10.



podobách uplatÀují (napfiíklad Maìarsko, Fran-
cie, Nûmecko).2 ZdaÀovan˘ základ je definován
vÏdy specificky, mohou jím b˘t napfiíklad hod-
noty závazkÛ, derivátÛ apod. Konstrukce tûch-
to daní tedy umoÏÀuje relativnû efektivnû
postihovat riziková chování a rizikové portfo-
lio. VyuÏití prostfiedkÛ získan˘ch na základû
FSC mÛÏe b˘t smûfiováno jako pfiíjem do rozpo-
ãtu bez specifického úãelového urãení, nebo na-
opak v˘nos mÛÏe b˘t specificky urãen pro
fie‰ení stavu finanãních institucí v problémech.

b.Financial Activities Tax (FAT) – daÀ z finanã-
ních aktivit

Jedná se o daÀ odvozovanou od objemu pro-
stfiedkÛ, které mají vztah k v˘sledkÛm ãinnosti
instituce. Existuje rÛzn˘ pfiístup k v˘poãtu FAT,
nejãastûji je základ pro v˘poãet urãen z provoz-
ního zisku subjektu. Souãástí základu b˘vá i zo-
hlednûní odmûn managementu a mzdov˘ch
nákladÛ vÛbec, a to s poukazem na to, Ïe mzdy
ve finanãním sektoru jsou obecnû vy‰‰í neÏ jin-
de. Nev˘hodou tohoto typu danû je pomûrnû
komplikovan˘ zpÛsob v˘poãtu, pfiípadnû téÏ
psychologick˘ efekt v podobû poníÏení existují-
cího zisku témûfi pfiímo pfied zraky akcionáfiÛ.

c.Financial Transaction Tax (FTT) – daÀ z fi-
nanãních transakcí

Jedná se o daÀ postihující kaÏdou jednotlivou
transakci provedenou finanãní institucí. Pfii ur-
ãité konstrukci mÛÏe slouÏit k tomu, Ïe motivu-
je úãastníky k odklonu od pfiíslu‰n˘ch transakcí
podléhajících zdanûní (stimulaãní funkce). Vz-
hledem k tomu, Ïe provádûní transakcí a plateb
na finanãním trhu je pomûrnû jednodu‰e geo-
graficky pfiemístitelná skuteãnost, lze dovodit,
Ïe FTT je efektivní pfii jejím globálním uplatnû-
ní, kdy se nelze zdanûní vyhnout pouh˘m pfie-
sunem na jin˘ finanãní trh. 

DaÀ je tak vázána na kaÏd˘ jednotliv˘ úkon
(transakci), které pfiíslu‰né subjekty provedou.
Z tohoto principu vypl˘vá, Ïe konãená velikost
zdanûní bude odvozena od poãtu transakcí
(úkonÛ), které podléhají dani. Tedy ãím více
transakcí bude provedeno, tím vût‰í bude sa-
motné zdanûní. Naopak ãím ménû transakcí bu-
de provedeno, tím bude zdanûní niÏ‰í. Dokonce
mÛÏe zdanûní dosáhnout hodnoty nulové, za
pfiedpokladu, Ïe nebude proveden Ïádn˘ úkon,
ke kterému by se vztahovala daÀ.

Snahy o zdanûní finanãního
sektoru v EU

JiÏ v roce 2010 byl ze strany Evropské unie ozná-
men zámûr zavést systém zdanûní finanãních in-
stitucí,3 kter˘ byl pfiednesen i vÛãi ostatním
státÛm G-20 s apelem na globální prozkoumání
a uplatnûní tohoto systému. Na pÛdû G-20 se

v‰ak návrh na zdanûní nesetkal s odezvou a ne-
vznikla shoda nad konkrétním zpÛsobem jeho
realizace prostfiednictvím konkrétního typu da-
nû. Nicménû od roku 2010 byly na úrovni Ev-
ropské unie provádûny anal˘zy t˘kající se
moÏnosti zdanûní finanãních institucí, mj. téÏ
v souvislosti s moÏností získání nov˘ch pro-
stfiedkÛ do rozpoãtu.

JelikoÏ navíc jiÏ v nûkter˘ch ãlensk˘ch státech
existují nebo jsou pfiipravována vlastní fie‰ení
zdanûní finanãního sektoru, je to dÛvodem pro
vznik iniciativy na evropské úrovni ve snaze
zamezit moÏn˘m negativním dopadÛm odli‰-
ností v jednotliv˘ch státech a distorzi finanãních
trhÛ. Jednotného pfiístupu je v‰ak aktuálnû
moÏné dosáhnout pravdûpodobnû pouze
v rámci evropské spolupráce.

Úãelem nového zdanûní je reálnû zaji‰tûní to-
ku finanãních prostfiedkÛ do státního (pfiípadnû
i evropského) rozpoãtu.4 Nedostatek finanãních
prostfiedkÛ pro aktivity, které jsou v rámci EU
plánovány, vede k hledání nov˘ch finanãních
zdrojÛ. Pfii hledání vhodné moÏnosti tak padla
pozornost na banky, obchodníky s cenn˘mi pa-
píry a dal‰í instituce, které jsou oznaãovány za
viníky krize. Zcela jistû se jedná o vhodn˘ 
cílov˘ subjekt zdanûní, neboÈ existuje dostatek
argumentÛ pro zavedení nové danû, a samo-
zfiejmû je zde i velká pravdûpodobnost podpory
vefiejnosti tyto viníky „potrestat“.

Argumentace ze strany Evropské komise,
proã by mûlo dojít k dal‰ímu zdanûní finanãní-
ho sektoru, je zejména tato:5
a. negativní externality – ãinnost finanãních in-

stitucí vytváfií fiadu negativních externalit,
které je nutno fie‰it specifick˘m nástrojem.
Negativním dopadem ãinnosti je zejména ri-
zikové chování finanãních institucí, zpÛsobe-
né rozliãn˘mi dÛvody (morální hazard na
základû státních finanãních v˘pomocí, pfiíli‰
vysoké odmûÀování managementu apod.),
pfiiãemÏ tento risk má ve v˘sledku negativní
dopad na celou spoleãnost. Zdanûní finanãní-
ho sektoru by tak mûlo kompenzovat tyto ne-
gativní dopady a zároveÀ doplnit stávající
implementované nebo pfiipravované reformy
Evropské unie vedoucí ke stabilizaci a rozvo-
ji finanãního systému. Zdanûní je zam˘‰leno
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3 Viz téÏ Commision Communication on the EU Budget Review of
19 October 2010, COM(2010) 700, ze dne 19. fiíjna 2010, nebo
také Proposal for a Council Decision on the system of own
resources of the European Union, COM(2011) 510, ze dne 29.
ãervna 2011.

4 Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. Taxation of the
Financial Sector, COM(2010) 549, ze dne 7. fiíjna 2010.

5 Viz téÏ Technical Fiche: Tax Contribution of the Financial Sector,
publikovan˘ Evropskou komisí jako podpÛrn˘ materiál dne 
4. kvûtna 2012.



jako doplÀkové opatfiení v souvislosti s pro-
bíhajícími reformami regulace finanãního tr-
hu v reakci na ekonomickou krizi.

b. kompenzace finanãní pomoci – v prÛbûhu
krize do‰lo k poskytnutí finanãní pomoci ze
strany státÛ individuálním pfiíjemcÛm v rám-
ci finanãního systému. Prostfiedky získané ze
zdanûní mají pfiedstavovat do jisté míry zpût-
nou úhradu poskytnuté podpory. Tento argu-
ment se nemusí jevit jako spravedliv˘, neboÈ
daní mají b˘t postihnuty subjekty, které Ïád-
nou podporu neãerpaly, pfiípadnû jejich situa-
ce byla z hlediska rizika bezproblémová.

c. kompenzace DPH – finanãní sluÏby jsou
obecnû osvobozeny od zdanûní prostfiednic-
tvím DPH, coÏ vytváfií urãité ekonomické
zv˘hodnûní a zvy‰uje zisky pfii jejich posky-
tování. V pfiípadû finanãních sluÏeb dochází
k tomu, Ïe finanãní instituce si nemohou ode-
ãíst DPH na vstupu. Je tedy pravdûpodobné,
Ïe tyto zv˘‰ené náklady na vstupu následnû
rozpou‰tí do cen za poskytované sluÏby a tím
se sluÏba pro koneãného zákazníka stává
draÏ‰í neÏ v pfiípadû moÏného odpoãtu DPH
poskytovatele sluÏby na vstupu. Obecnû zÛ-
stává oblast finanãních sluÏeb na niÏ‰í úrovni
zdanûní neÏ ostatní podnikající subjekty.6 Je-
likoÏ není k vyjmutí ze zdanûní daní z pfiida-
né hodnoty logick˘ dÛvod, mûlo by tak
v pfiípadû finanãních sluÏeb tuto disproporci
pokr˘t nové zdanûní.
Finanãní zv˘hodnûní pfii zdanûní DPH se po-

kusily adresovat jiÏ pfied samotn˘m vznikem
krize nûkteré ãlenské státy samostatnû, a to spe-
cifick˘m zdanûním. Konkrétnû napfiíklad
v Dánsku existuje zdanûní mezd a vyplacen˘ch
pfiíjmÛ z ãinností, které nepodléhají DPH. Ob-
dobnû také ve Francii. Tyto danû nejsou apriori
zamûfiené na zdanûní finanãního sektoru, rea-
gují na potíÏe související s osvobozením od
DPH obecnû u v‰ech podnikajících subjektÛ.7

Existující zdanûní finanãního
sektoru v ãlensk˘ch státech EU

Zatímco na mezinárodní úrovni se zdanûní fi-
nanãního sektoru pohybuje prozatím na úrovni
debat ãi návrhÛ, nûkteré ze státÛ jiÏ v tomto
ohledu pokroãily dále a urãité zdanûní finanãní-
ho sektoru jiÏ do sv˘ch daÀov˘ch systémÛ im-
plementovaly.

Lze shrnout, Ïe vût‰inou jsou uplatÀovány danû
typu FSC a FAT, nicménû nelze jednodu‰e porov-
nat jednotlivé sazby vzhledem k tomu, Ïe daÀové
základy (zapoãítávané poloÏky rozvahy) jsou
vÏdy v jednotliv˘ch státech odli‰nû specifikovány.

Kromû tûchto daní existuje napfiíklad v Dán-
sku speciální zdanûní vyplacen˘ch mezd pro

subjekty nepodléhající DPH, coÏ dopadá samo-
zfiejmû i na banky.

Zdanûní transakcí s cenn˘mi papíry existuje
v Belgii, Finsku, Francii, ¤ecku, Irsku, Polsku,
Rumunsku, Spojeném království a na Kypru.**

V rámci platn˘ch daÀov˘ch povinností je nut-
no z pohledu âeské republiky zmínit i otázku
dal‰í povinné platby pro finanãní instituce – a to
úhrada povinn˘ch plateb v rámci poji‰tûní vkla-
dÛ, pfiípadnû ve prospûch Garanãního fondu
obchodníkÛ s cenn˘mi papíry. V obou tûchto
pfiípadech je drÏitel bankovní licence, resp. li-
cence obchodníka s cenn˘mi papíry, povinen
odvádût urãitou sumu, jejíÏ v˘‰e je stanovena
v závislosti na objemu poskytovan˘ch sluÏeb.
U pfiíspûvku do Fondu poji‰tûní vkladÛ je v˘‰e
odvozována od pfiíslu‰ného objemu vkladÛ;
u pfiíspûvku do Garanãního fondu obchodníkÛ
s cenn˘mi papíry pak dle objemu pfiijat˘ch po-
platkÛ a provizí. Úãelem se existence poji‰tûní
pfiibliÏuje diskutovan˘m daÀov˘m platbám, je-
likoÏ slouÏí k tomu, Ïe adresují rizika souvisejí-
cí s poskytovan˘mi sluÏbami. Stejnû jako u daní
se v pfiípadû tûchto plateb jedná o povinné od-
vedení penûÏních prostfiedkÛ finanãní institucí,
pfiiãemÏ za platbu není finanãní instituci po-
skytnuto Ïádné konkrétní protiplnûní. Skuteã-
ností, kterou se tyto pfiíspûvky od daní odli‰ují,
je urãení této povinné platby. V pfiípadû pfiís-
pûvkÛ jsou jimi Fond poji‰tûní vkladÛ a Ga-
ranãní fond obchodníkÛ s cenn˘mi papíry, které
v‰ak nejsou státními fondy. Jedná se tak o ãistû
úãelové urãení prostfiedkÛ, a to mimo státní roz-
poãet. Zatímco tzv. bankovní danû smûfiují buì
pfiímo do státních rozpoãtÛ bez úãelového urãení,
nebo jsou smûfiovány k naplnûní fondÛ slouÏících
k finanãní podpofie problémov˘ch finanãních
institucí, penûÏní prostfiedky z poji‰tûní jsou ur-
ãeny k v˘platám náhrad zákazníkÛm finanã-
ních institucí. ZároveÀ je to i dÛvodem, proã
z teoretického hlediska nelze hovofiit o dani
v pravém slova smyslu, aãkoliv z hlediska fi-
nanãního hospodafiení bude mít pro finanãní in-
stituci stejné dopady jako daÀ. V pfiehledech
existujících bankovních daní by vzhledem k je-
jich charakteru v‰ak zohlednûny b˘t mûly.

FTT v rámci Evropské unie

Z dÛvodu existence rozdíln˘ch národních
úprav musela Evropská unie vyvinout aktivitu
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6 V roce 2008 pocházelo 85 % vybrané ãástky v rámci této danû
ve Francii ze sektoru finanãních institucí. Viz Technical Fiche:
Tax Contribution of the Financial Sector, publikovan˘ Evropskou
komisí jako podpÛrn˘ materiál dne 4. kvûtna 2012.

7 ZaloÏeno na informacích Evropské komise v dokumentu
Technical Fiche: Tax Contribution of the Financial Sector,
publikovan˘ Evropskou komisí jako podpÛrn˘ materiál dne 
4. kvûtna 2012, doplnûno o vlastní prÛzkum autorky.



v oblasti zdanûní finanãního sektoru, neboÈ od-
li‰né úpravy mohou pÛsobit jako riziko dvojího
zdanûní, vytváfiet odli‰né podmínky v rámci fi-
nanãního sektoru a pfiekáÏku fungování jednot-
nému trhu finanãních sluÏeb.

Zájem Evropské unie pfii implementaci zda-
nûní finanãního sektoru se nakonec ve v˘sledku
soustfiedil na zavedení FTT danû. V rámci ãin-
nosti Evropské komise byl pfiipraven návrh pro
zavedení nové danû na úrovni celé unie a dne
28. záfií 2011 byl tento konkrétní návrh smûrni-
ce pfiedloÏen ke schvalovacímu procesu.8

Od navrhované úpravy si Evropská komise
slibuje zejména sjednocení úprav a daÀov˘ch
opatfiení aplikovan˘ch na území jednotliv˘ch
ãlensk˘ch státÛ a eliminaci pfiekáÏek jednotné-
mu trhu finanãních sluÏeb, realizaci finanãního
pfiispûní subjektÛ finanãního sektoru do vefiej-
n˘ch rozpoãtÛ v návaznosti na náklady vynalo-
Ïené pfii fie‰ení ekonomické krize, dále narovnání
daÀového zv˘hodnûní finanãního sektoru a v ne-
poslední fiadû i vytvofiení nástroje pro regulaci ri-
zikov˘ch transakcí jako dal‰í z opatfiení
pfiedcházejících opûtovnému vzniku krize.

Jedním z argumentovan˘ch dopadÛ této da-
nû má b˘t i efekt sníÏení spekulativních obcho-
dÛ podléhajících dani, zejména krátkodobého
charakteru. V tomto ohledu je nutno podo-
tknout, Ïe obchodování krátkodobého charak-
teru nemusí vÏdy b˘t neÏádoucí a jeho snaha
o omezování nemusí nutnû splnit k˘Ïen˘ cíl eli-
minace rizika. Naopak se mohou objevit jiné ne-
gativní dopady související s navrhovan˘m
zdanûním prostfiednictvím této danû – napfií-
klad skuteãnost, Ïe daÀ má b˘t odvozována od
hodnoty kaÏdé provedené transakce, mÛÏe mít
ve skuteãnosti za následek, Ïe ãastûji obchodo-
vané produkty budou obecnû podléhat vût‰ímu
daÀovému zatíÏení. V zásadû není jednoduché
jednoznaãnû stanovit, které jednotlivé obchody
by mûly podléhat zdanûní, neboÈ odli‰it bûÏné
obchodování v rámci ãinnosti instituce od vyso-
ce rizikov˘ch spekulativních obchodÛ jednodu-
‰e není moÏné.

Pro zdanûní finanãního sektoru typem FTT
danû hovofií i to, Ïe by v pfiípadû navrhované
konstrukce danû nemûlo dojít k promítnutí zda-
nûní do vztahu finanãních institucí s bûÏn˘mi
klienty. Zámûrnû jsou zdanûny pouze transakce
provádûné mezi finanãními institucemi navzá-
jem, a to navíc je‰tû pouze s urãit˘mi vybran˘-
mi produkty.

Pfiedmûtem zdanûní je v tomto pfiípadû jednot-
livá transakce, jejíÏ stranou je finanãní instituce
se sídlem v ãlenském státû. Zdanûní by mûly
podléhat pouze nûkteré vyjmenované transak-
ce, obecnû v‰ak je snahou pokr˘t co nejvût‰í
mnoÏství produktÛ existujících na kapitálov˘ch

trzích, money-marketové instrumenty, investice
v rámci kolektivního investování, deriváty. Vz-
hledem k tomu, Ïe má b˘t zamezeno dopadu
zdanûní na urãité vybrané druhy transakcí, je
v návrhu stanoveno vyjmutí pro nûkteré kon-
krétní transakce a subjekty.

Zámûrnû jsou ze zdanûní vyjmuty akcie
a dluhopisy obchodované na primárním trhu
(z dÛvodu podpory získávání kapitálov˘ch
prostfiedkÛ nejen podnikajících subjektÛ, ale
i získávání prostfiedkÛ smûfiujících do státních
rozpoãtÛ) a mûny. Dále jsou ze zdanûní vylouãe-
ny napfiíklad transakce obvyklého charakteru,
jako napfiíklad poskytování úvûrÛ (domácnos-
tem i podnikatelÛm), poskytování hypoték ne-
bo platební transakce, a obchody provádûné
s jednotliv˘mi centrálními bankami nebo Ev-
ropskou centrální bankou. 

DÛleÏité je, Ïe úprava se vztahuje jak na ob-
chody provádûné v rámci regulovan˘ch trhÛ,
tak i na obchody provádûné mimo nû.

Pouhá vazba na existenci pfievodu vlastnictví
k nástroji by nemohla dopadnout na nûkteré
z existujících instrumentÛ kapitálového nebo
penûÏního trhu. Pro vznik daÀové povinnosti je
podstatné, zda do‰lo ke vzniku závazku v sou-
vislosti s provedením transakce nebo k pfievodu
rizika. Za transakci je dále povaÏováno uzavfiení
nebo zmûny derivátového obchodu. Zatímco
bûÏné (spotové) operace s mûnou pfiedmûtem
zdanûní nejsou, obchody s mûnov˘mi deriváty
naopak zdanûní podléhat budou. Obdobnû je to-
mu u komoditních produktÛ – obchodování v˘-
hradnû komoditami nepodléhá zdanûní, nicménû
komoditní deriváty jiÏ zdanûní neuniknou.

Plátcem danû je obecnû finanãní instituce. Zá-
sadním prvkem pfii konstrukci navrhované da-
nû je princip sídla. Tento poÏadavek reaguje na
skuteãnost, Ïe finanãní transakce jako takové lze
velmi jednodu‰e pfiesunout geograficky jinam
a provádût je tak na místû jiné jurisdikce, kde
transakce nebude pfiedmûtem zdanûní. Aby se
pfiede‰lo tûmto efektÛm, byl pro navrhovanou
FTT daÀ zvolen právû princip sídla. Tedy trans-
akce bude podléhat zdanûní bez ohledu na to,
kde je provedena, bude-li stranou transakce in-
stituce se sídlem v rámci ãlenského státu Ev-
ropské unie (postaãí, pokud bude pouze jedna
z obchodujících stran mít sídlo na území EU).
Podobnû bude zdanûní uplatnûno i v pfiípadû,
Ïe se transakce úãastní poboãka finanãní insti-
tuce z tfietí zemû sídlící na území EU.

K platbû danû bude povinna kaÏdá jednotlivá
finanãní instituce, která obchod provádí a spa-
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8 Proposal for a Council Directive on common system of financial
transaction tax and amending Directive 2008/7/EC, ze dne 
28. záfií 2011, COM(2011) 594.



dá do v˘ãtu subjektÛ povinn˘ch k dani. Stejnû
tak má povinnost hradit daÀ i finanãní institu-
ce, na jejíÏ úãet byla transakce provedena.

Pro úãely zdanûní není relevantní, zda fi-
nanãní instituce bude provádût transakci na
svÛj úãet nebo na úãet jiné osoby, pfiípadnû na
základû zmocnûní. VÏdy bude taková transak-
ce, jestliÏe ji provádí samotná finanãní instituce,
spadat pod poÏadavek zdanûní prostfiednic-
tvím FTT. JestliÏe pro finanãní instituci provede
obchod jiná finanãní instituce, je k dani povinna
pouze jedna z nich, a to ta, v jejíÏ prospûch byl
obchod proveden. Osobou povinnou k dani se
dokonce mÛÏe stát osoba, která byla stranou ob-
chodu a která není finanãní institucí, pokud fi-
nanãní instituce daÀ související s dan˘m
obchodem nezaplatila.

Definice finanãní instituce uvedená ve smûr-
nici je pomûrnû ‰iroká a zahrnuje investiãní spo-
leãnosti, organizované trhy, úvûrové instituce,
poji‰Èovny, zaji‰Èovny, podniky kolektivního in-
vestování a jejich management a mnohé dal‰í
subjekty finanãního trhu. Navíc jako finanãní
instituce mÛÏe b˘t dokonce povaÏovaná i jiná
osoba, provádûjící ve v˘znamné mífie urãité ãin-
nosti na finanãním trhu. Smûrnice u vût‰iny de-
finic jednotliv˘ch pojmÛ, vãetnû definice
finanãní instituce, odkazuje na dal‰í platné ev-
ropské smûrnice, které je nutno pfii ãetbû návr-
hu smûrnice a v˘kladu pojmÛ zohlednit.

Vznik daÀové povinnosti je dán okamÏikem vzni-
ku transakce, tedy jejím uzavfiením. Na skuteã-
nosti, Ïe finanãní instituce budou povinny hradit
FTT, nic nezmûní ani skuteãnost, Ïe by následnû
od transakce odstoupily, ãi jinak do‰lo k jejímu
ukonãení (v˘jimka se mÛÏe uplatnit pouze v pfií-
padû, Ïe by se jednalo o chybu nebo omyl).

Urãení daÀového základu je odvislé od charakte-
ru provádûného obchodu. Zatímco u transakcí,
kde je pfiedmûtem obchodu pfievod investiãního
instrumentu – akcie, dluhopisy, je pomûrnû jed-
noduché stanovit i cenu takového obchodu.
Právû cena obchodu, resp. hodnota protiplnûní,
bude u takov˘ch transakcí daÀov˘m základem.
Jako pfii kaÏdém jiném majetkovém pfievodu
zde v‰ak hrozí riziko, Ïe sjednaná cena nebude
odpovídat skuteãné trÏní cenû (bude niÏ‰í). Ob-
dobné riziko pak existuje v pfiípadû obchodová-
ní mezi subjekty v rámci finanãní skupiny.
V tûchto pfiípadech bude muset b˘t hodnota
transakce pro úãely zdanûní FTT stanovena jako
cena obvyklá. V pfiípadû ostatních obchodÛ, kde
urãení hodnoty obchodu není jednoznaãnû dá-
no, je jako daÀov˘ základ urãena hodnota oãe-
kávan˘ch plnûní.

S ohledem na rozdíln˘ charakter uveden˘ch
dvou kategorií transakcí je záhodno i odli‰ovat
jejich zdanûní pomocí odli‰né daÀové sazby. Na

evropské úrovni jsou stanoveny pouze mini-
mální sazby pro FTT, které je nutné v ãlensk˘ch
státech pfii vlastní implementaci dodrÏet, nic-
ménû ve smûru nahoru jiÏ mají ãlenské státy
volnou ruku a mohou si stanovit libovolnou v˘-
‰i daÀové sazby pro oba typy obchodÛ. Sazby
jsou urãovány vÏdy jako procentuální. Konkrét-
nû jsou v návrhu smûrnice uvedeny minimální
sazby 0,1 % pro pfievody akcií a dluhopisÛ, pro
ostatní obchody je pak minimální v˘‰e sazby
0,01 %. 

OkamÏik splatnosti danû je pfiedpokládán tak,
Ïe zohledÀuje zpÛsob, jak˘m byl obchod uza-
vfien. Odli‰nû je stanoven pro elektronick˘ zpÛsob
uzavfiení obchodu, kde lze oãekávat jednodu-
chou evidenci i jednoduché uhrazení danû. Tedy
pro tyto obchody uzavfiené elektronick˘mi pro-
stfiedky je splatnost danû okamÏitá. Naopak jest-
liÏe jsou pro uzavfiení obchodu pouÏity jiné neÏ
elektronické prostfiedky, je stanovena splatnost
pomocí lhÛty dostateãné ke zji‰tûní a provedení
platby, tj. dle smûrnice tfii pracovní dny.

Konkrétní detaily ke správû danû jsou pone-
chány na vlastních úpravách ãlensk˘ch státÛ –
zejména registraãní povinnost, reporting, jakoÏ
i ve‰keré dal‰í povinnosti, které zajistí efektivní
v˘bûr danû.

Doba pro implementaci FTT do systémÛ ãlen-
sk˘ch státÛ je stanovena na 1. ledna 2014. V ná-
vaznosti na zmínûné vlastní aktivity nûkter˘ch
ãlensk˘ch státÛ je dÛleÏité ustanovení smûrnice,
které stanovuje zákaz pro jakékoli jiné zdanûní
finanãních transakcí neÏ prostfiednictvím imple-
mentace této FTT. Pouze odli‰né zdanûní daní
z pfiidané hodnoty (na základû rozhodnutí ãlen-
ského státu o zdanûní finanãních sluÏeb daní
z pfiidané hodnoty v souladu s evropskou práv-
ní úpravou DPH) je moÏné i nadále v rámci da-
Àov˘ch systémÛ ãlensk˘ch státÛ ponechat.

Metoda regulace v pfiípadû
evropské FTT

Chceme-li blíÏe analyzovat metodu, která je pro
evropskou FTT uplatnûna, bude nutno téÏ zo-
hlednit a zkoumat konkrétní právní úpravy
v ãlensk˘ch státech. S ohledem na v˘‰e uvede-
né bude úprava správy daní stanovována na
úrovni ãlensk˘ch státÛ, kdy pfiíslu‰né poÏadav-
ky smûrnice mohou b˘t implementovány roz-
díln˘m zpÛsobem, a kdy lze pfiedpokládat
zohlednûní stávajících daÀov˘ch systémÛ
a úpravy správy daní.

Nûkteré prvky metody regulace vypl˘vají jiÏ
ze samotné smûrnice a budou tak shodné pro
v‰echny implementaãní úpravy. Zcela jistû se
ve správû této danû bude jednat o vztahy mo-
censké, v rámci kter˘ch se projevuje nerovné
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postavení subjektÛ vztahu (finanãní instituce
a vefiejnoprávní subjekt – správce danû), pfii-
ãemÏ tyto vztahy existují za úãelem získání fi-
nancování potfieb vefiejné moci.9

Typické pro tuto úpravu je, Ïe finanãnû práv-
ní vztah – povinnost vznikne uÏ okamÏikem
pfiíslu‰né události – realizace finanãní transak-
ce, kdy ke vzniku povinnosti není nutn˘ úkon
nebo rozhodnutí vefiejnoprávního subjektu. Sa-
motná implementace norem bude primárnû na
finanãní instituci, která aplikuje sama na sebe
právní normy k daÀové povinnosti úhrady da-
nû. V pfiípadû stanoven˘ch úkonÛ správy danû
nebo v pfiípadû nesplnûní povinností by pak
mûla pfiijít na fiadu úloha orgánÛ vefiejné moci,
typicky pfiedstavitele moci v˘konné, a to pro-
stfiednictvím konkrétního finanãnû právního
aktu pfiedpokládaného pfiíslu‰nou právní úpra-
vou. Lze oãekávat, Ïe metoda regulace, kterou
bude daÀ z finanãních transakcí upravena
v âeské republice, bude odpovídat metodû
úpravy jiÏ existujících daní u nás.

Závûr

Uplatnûní principu spravedlnosti jiÏ bylo mno-
h˘mi evropsk˘mi státy reálnû vysly‰eno a napl-
nûno v podobû specifického zdanûní finanãního
sektoru, které má do urãité míry kompenzovat
nepfiíznivé dopady jeho ãinnosti. Aãkoliv v nû-
kter˘ch pfiípadech nejsou v˘sledné daÀové po-
vinnosti zrovna nízké a ze strany povinn˘ch
subjektÛ jsou pfii legislativním schvalování sly-
‰et úvahy o opu‰tûní trhu ãi ukonãení ãinnosti,
je pravdûpodobné, Ïe tyto danû budou uplatÀo-
vány ve zv˘‰ené mífie i nadále. Na druhou stra-
nu lze nalézt oficiální vyjádfiení finanãních
skupin, Ïe v˘sledné zatíÏení specifick˘mi danû-
mi v konkrétních státech je sice relativnû vyso-
ké, nicménû na konsolidované hospodáfiské
v˘sledky skupiny zásadnûj‰í dopad nemá.
Otázkou je, zda by implementace celoevropské
danû situaci na trhu v˘znamnûji nezmûnila.

Hypotézu uvedenou v úvodu, Ïe implemen-
tace danû z finanãních transakcí v rámci Evrop-
ské unie povede k nav˘‰ení pfiíjmÛ do
vefiejn˘ch rozpoãtÛ ãlensk˘ch státÛ, lze mít za
potvrzenou, a to zejména za pfiedpokladu, Ïe
v˘nos bude smûfiován do rozpoãtÛ národních
a nikoli v plné mífie do rozpoãtu unie. Nicménû
s ohledem na moÏnost vyuÏití jin˘ch trhÛ neÏ
evropsk˘ch a rizika pfiesunu ãinnosti mimo do-
sah evropsk˘ch právních pfiedpisÛ existuje rizi-
ko, Ïe v˘sledn˘ efekt zv˘‰ení pfiíjmÛ nenaplní
aktuální oãekávání z hlediska rozsahu nav˘‰ení
pfiíjmÛ a ve v˘sledku nebude celkové nav˘‰ení
pfiíjmÛ zcela efektivní. Nicménû tomuto pfiesu-
nu by mûlo zabránit vyuÏití principu sídla, kdy

bude finanãní instituce se sídlem v Evropské
unii povinna k dani i v pfiípadû provedení trans-
akce na mimoevropském trhu. Bylo tedy pro
daÀové subjekty relativnû obtíÏné se z dosahu
smûrnice dostat a je pravdûpodobné, Ïe pfii po-
rovnání celkov˘ch nákladÛ na pfiesun obchodÛ
nebudou mít instituce snahu fie‰it situaci tímto
zpÛsobem a radûji pfiijmou povinnost úhrady
daÀov˘ch povinností z finanãních transakcí.
Bude-li situace obdobná jako v pfiípadû jiÏ exis-
tujících a uplatÀovan˘ch daní, nemûla by ani
nová daÀ mít závaÏnûj‰í negativní dopad na
hospodáfiské v˘sledky a situaci subjektÛ na fi-
nanãním trhu. Nutno v‰ak podotknout, Ïe se
zdanûní doposud t˘kala pouze lokálních ãástí
finanãních skupin, v pfiípadû evropské smûrni-
ce se mnohdy bude vztahovat na celé finanãní
skupiny, kdy jiÏ nebude moÏné zv˘‰ené zdanû-
ní fie‰it na principu konsolidace. 

V nejbliÏ‰í dobû nelze oãekávat globální sho-
du a celosvûtovou implementaci zdanûní fi-
nanãních institucí. V pfiípadû, Ïe by daÀ
z finanãních transakcí v Evropské unii byla im-
plementována, jednalo by se o první evropskou
daÀ sui generis. Mezi závûry zvefiejnûn˘mi po
ãervencovém zasedání Evropské rady bylo
i prohlá‰ení o rozhodnutí schválit v rámci Ev-
ropské unie daÀ z finanãních transakcí, a to do
konce roku 2012, aãkoliv doposud lze stále za-
znamenat odmítavá stanoviska k zavedení danû,
napfiíklad vzhledem k obavám o znev˘hodnûní
evropsk˘ch trhÛ. Je nicménû vzhledem k narÛ-
stajícímu poãtu podporujících zemí pravdûpo-
dobné, Ïe daÀ bude v plánovaném termínu
skuteãnû v Evropské unii realizována.

Tento ãlánek vznikl a byl financován z prostfied-
kÛ specifického v˘zkumu Masarykovy univerzity
– MUNI/A/0922/2011 Metoda a ekonomické li-
mity regulace ve finanãním právu.
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9 K metodám finanãnû právní regulace srovnej: Mrk˘vka, Petr,
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správa. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 s.




