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Shrnutí
Práce se zabývá hlavními změnami ve zdaňování energetických produktů a elektřiny, které jsou
obsaženy v návrhu směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění
energetických produktů a elektřiny (přepracované znění), kterou předložila Evropská komise
dne 14. července 2021.
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Úvod
Evropská unie se zavázala stát se klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050 a k plnění
tohoto závazku si stanovila dosáhnout snížení čistých emisí alespoň o 55 % do roku 2030 oproti
hodnotám z roku 1990. Tento nový cíl Unie pro rok 2030 podpořila Evropská rada na svém jednání
v prosinci 2020 a tuto svou podporu opětovně potvrdila na jednání v květnu 2021 a vyzvala
Evropskou komisi, aby urychleně předložila svůj legislativní balíček spolu s podrobným průzkumem
environmentálního, hospodářského a sociálního dopadu na úrovni jednotlivých členských států.
Evropská komise dne 14. července 2021 předložila balíček návrhů s názvem „Fit for 55“, jehož cílem
je vytvořit rámec pro dosažení klimatických cílů EU pro roky 2030 a 2050 stanovených v tzv.
Evropském právním rámci pro klima1. Součástí balíčku je návrh směrnice Rady, kterou se mění
struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované
znění) (dále jen „návrh směrnice o zdanění energie“), který se zejména zaměřuje na vyšší míru
propojení mezi fiskální politikou, politikou ochrany klimatu a energetickou politikou Unie a zároveň
akcentuje nedostatky stávajícího znění směrnice2, které byly identifikovány na základě hodnoticí
studie Evropské komise z roku 20193. Jedná se zejména o skutečnost, že stávající znění směrnice
nedostatečně motivuje ke snížení emisí skleníkových plynů neadekvátně nízkými minimálními
sazbami daně, preferencí fosilních paliv nebo existencí množství neopodstatněných daňových
výjimek.
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021 kterým se stanoví rámec pro
dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 („evropský právní rámec
pro klima“). Úřední věstník EU, L 243, 09. 07. 2021, s. 1.
2
Konsolidovaný text směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (15. 09. 2018). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915&qid=1638264507399.
3
Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12153-2019-INIT/en/pdf.
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Revize směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny
Cílem návrhu směrnice o zdanění energie je:


stanovení přizpůsobeného rámce, který přispěje k cílům EU pro rok 2030 a k dosažení
klimatické neutrality do roku 2050 v kontextu Zelené dohody pro Evropu. To má zahrnovat
sladění zdanění energetických produktů a elektřiny s politikami EU v oblasti energetiky,
životního prostředí a klimatu, což má přispět k úsilí EU ke snížení emisí;



vytvoření rámce, který ochrání a zlepší vnitřní trh EU, a to tak, že se aktualizuje rozsah
energetických produktů a struktura sazeb a zároveň se racionalizuje využívání osvobození
od daní a snížení daní ze strany členských států;



zachování schopnosti vytvářet příjmy pro rozpočty členských států. K plnění tohoto cíle má
přispět i navrhovaná budoucí automatická aktualizace minimálních sazeb daně odrážející
vývoj harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v EU.

Podle názoru Evropské komise by těchto cílů mělo být dosaženo přechodem od zdanění založeného
na objemu ke zdanění na základě energetického obsahu, zavedením žebříčku daňových sazeb podle
jejich environmentální výkonnosti a omezením pobídek pro využívání fosilních paliv. Podle
navrženého žebříčku daňových sazeb budou konvenční fosilní paliva, jako je plynový olej (nafta) a
benzin, zdaněna nejvyšší sazbou a elektřina nejnižší sazbou.
Zdanění energetických produktů podle jejich energetického obsahu a environmentálních vlastností
Návrh směrnice o zdanění energie stanoví nová pravidla, podle kterých by zdanění energie bylo
založeno na energetickém obsahu energetických produktů a elektřiny ve spojení s jejich
environmentální výkonností a to tak, že každý GJ (gigajoule) výhřevnosti v dané kategorii
energetických produktů bude zdaněn stejnou sazbou daně.
Velikost minimální sazby daně se dále stanoví podle pořadí, které zohledňuje vliv energetických
produktů a elektřiny na životní prostředí. Podle tohoto pořadí bude kategorie, která se vztahuje
na konvenční fosilní paliva, jako je plynový olej, motorový benzin a neudržitelná biopaliva,
podléhat nejvyšší minimální sazbě 10,75 EUR/GJ v případě jejich využití jako pohonné hmoty a
0,9 EUR/GJ v případě jejich využití pro vytápění. Tato sazba bude sloužit také jako referenční sazba
pro ostatní kategorie.
Další kategorie sazeb se vztahuje na paliva, jako jsou zemní plyn, LPG a neobnovitelná paliva
nebiologického původu, která jsou sice na fosilní bázi, ale mohou v krátkodobém a střednědobém
horizontu do určité míry přispět k dekarbonizaci. Než bude tato kategorie zdaněna stejnou sazbou
jako konvenční fosilní paliva, budou se na ni po přechodnou dobu 10 let vztahovat dvě třetiny
referenční sazby, tj. minimální sazba 7,17 EUR/GJ při použití jako pohonná hmota a 0,6 EUR/GJ při
použití pro vytápění.
Další kategorií jsou biopaliva udržitelná, ale nikoliv pokročilá. Aby se zohlednil potenciál těchto
produktů při podpoře dekarbonizace, bude se na ně vztahovat polovina referenční sazby,
tj. minimální sazba 5,38 EUR/GJ při použití jako pohonná hmota a 0,45 EUR/GJ při použití
pro vytápění.
Nejnižší minimální sazba ve výši 0,15 EUR/GJ se bude vztahovat na elektřinu bez ohledu na její
využití, obnovitelná paliva nebiologického původu, jako je například vodík z obnovitelných zdrojů,
a také na pokročilá udržitelná biopaliva a bioplyn. Na nízkouhlíkový vodík a obdobná paliva se bude
po přechodnou dobu 10 let vztahovat stejná sazba. Sazba platná pro tuto skupinu je stanovena
výrazně pod úrovní referenční sazby, protože jak elektřina, tak tato paliva mohou významně
podpořit přechod EU na čistou energii, který povede k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a
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v konečném důsledku ke klimatické neutralitě, které má být dosaženo do roku 2050.
Nadále jsou zachovány tři úrovně sazeb daně energetických produktů a elektřiny v závislosti
na způsobu použití (jedna standardní sazba daně a dvě zvýhodněné sazby daně):


minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty (v EUR/gigajoule);



minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty (v EUR/gigajoule) používané
pro:
o zemědělské a zahradnické a akvakulturní práce, chov ryb a lesnictví;
o stacionární motory;
o zařízení a stroje používané při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných
pracích;
o vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, jež nejsou
schválena k používání převážně na veřejných silnicích;



minimální úrovně zdanění uplatnitelné na paliva (v EUR/gigajoule).

V rámci výše uvedených tří kategorií sazeb daně podle způsobu použití jsou dále rozlišovány
produkty podle svých environmentálních vlastností, které jsou hodnoceny konzistentně v rámci
všech legislativních návrhů spadajících pod balíček „Fit for 55“. Nejvyšší úroveň sazeb daně je
v každé kategorii navržena pro konvenční fosilní paliva, nižší úroveň pro fosilní paliva s potenciálem
přispět k dekarbonizaci, ještě nižší úroveň pro udržitelná (nikoli však pokročilá) biopaliva,
biokapaliny a bioplyn a nejnižší pro pokročilá biopaliva, biokapaliny, bioplyn a vodík obnovitelného
původu. Nejnižší EU minimální sazba daně je navržena pro elektřinu, která svou úrovní odpovídá
sazbám daně navrženým pro pokročilá biopaliva.
V případech, kdy se výsledný energetický produkt skládá z více energetických produktů, mělo by
celkové zdanění energetického produktu toto složení zohledňovat. Zdaněna by měla být každá
složka, a to na základě platných sazeb a nezávisle na kódu kombinované nomenklatury, pod který
energetický produkt spadá.
Evropská komise navrhuje následující úrovně zdanění pro energetické produkty a elektřinu:
A. Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty (v EUR/gigajoule)
Začátek
přechodného
období (1. 1. 2023)
Benzin, plynový olej, petrolej, neudržitelná
biopaliva

Konečná sazba po skončení
přechodného období
(1. 1. 2033) před indexací

10,75

10,75

Zkapalněný ropný plyn (LPG), zemní plyn,
neudržitelný bioplyn, neobnovitelná paliva
nebiologického původu

7,17

10,75

Udržitelná biopaliva na bázi potravinářských a
krmných plodin, udržitelný bioplyn na bázi
potravinářských a krmných plodin

5,38

10,75

Udržitelná biopaliva, udržitelný bioplyn

5,38

5,38

Nízkouhlíková paliva

0,15

5,38

Obnovitelná paliva nebiologického původu,
pokročilá udržitelná biopaliva a bioplyn

0,15

0,15
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B. Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty pro pohon motorů speciálních strojů
ve specifikovaných odvětvích (v EUR/gigajoule)
Začátek
přechodného
období (1. 1. 2023)

Konečná sazba po skončení
přechodného období
(1. 1. 2033) před indexací

Plynový olej, těžký topný olej, petrolej,
neudržitelná biopaliva

0,9

0,9

Zkapalněný ropný plyn (LPG), zemní plyn,
neudržitelný bioplyn, neobnovitelná paliva
nebiologického původu

0,6

0,9

Udržitelná biopaliva na bázi potravinářských a
krmných plodin, udržitelný bioplyn na bázi
potravinářských a krmných plodin

0,45

0,9

Udržitelná biopaliva, udržitelný bioplyn

0,45

0,45

Nízkouhlíková paliva

0,15

0,45

Obnovitelná paliva nebiologického původu,
pokročilá udržitelná biopaliva a bioplyn

0,15

0,15

C. Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na paliva (v EUR/gigajoule)
Začátek
přechodného
období (1. 1. 2023)

Konečná sazba po skončení
přechodného období
(1. 1. 2033) před indexací

Plynový olej, těžký topný olej, petrolej, uhlí a
koks, neudržitelné biokapaliny, neudržitelné
tuhé výrobky kódů KN 4401 a 4402

0,9

0,9

Zkapalněný ropný plyn (LPG), zemní plyn,
neudržitelný bioplyn, neobnovitelná paliva
nebiologického původu

0,6

0,9

Udržitelné biokapaliny na bázi potravinářských
a krmných plodin, udržitelný bioplyn na bázi
potravinářských a krmných plodin

0,45

0,9

Udržitelné biokapaliny, udržitelný bioplyn,
udržitelné tuhé výrobky kódů KN 4401 a 4402

0,45

0,45

Nízkouhlíková paliva

0,15

0,45

Obnovitelná paliva nebiologického původu,
pokročilé udržitelné biokapaliny, bioplyn a
výrobky kódů KN 4401 a 4402

0,15

0,15

D. Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na elektřinu (v EUR/gigajoule)
Začátek
přechodného
období (1. 1. 2023)

Elektřina

0,15

Konečná sazba po skončení
přechodného období
(1. 1. 2033) před indexací

0,15
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Pokud je v rámci výše uvedených způsobů použití stanovena pro více energetických produktů
stejná minimální sazba daně, tak členské státy budou muset dodržet stejnou sazbu daně
(vyjádřenou v EUR/gigajoule) pro tyto produkty i v případě, kdy jejich národní sazby daně budou
nad úrovní stanovených minimálních sazeb. V rámci pohonných hmot se například jedná
o stanovení stejné sazby daně pro bezolovnatý benzín a pro motorovou naftu, v rámci topných
paliv o stanovení stejné sazby daně pro uhlí a těžký topný olej.
Členský stát bude rovněž povinen zajistit, aby v rámci jednotlivých způsobů použití byla zachována
i environmentální klasifikace energetických produktů, a to i v případech, kdy bude mít stanoveny
sazby daně jednotlivých energetických produktů nad úrovní minimálních sazeb daně. Sazby daně
ze standardních fosilních paliv tak musí být vždy vyšší, než například sazby daně pokročilých
biopaliv nebo elektřiny.
Indexace minimálních sazeb daně
Návrh směrnice o zdanění energie ve vztahu k minimálním sazbám daně zavádí tzv. indexaci, tedy
jejich postupné navyšování v čase tak, aby neztrácely reálnou hodnotu v budoucím období a měly
stále motivační charakter. Stanovené minimální sazby daně by měly být každoročně automaticky
upravovány na základě vývoje harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v EU očištěného
o vliv cen energetických produktů a nezpracovaných potravin publikovaného Eurostatem, a to
na základě delegovaného aktu Evropské komise.
Nové energetické produkty v působnosti směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny
Návrh směrnice o zdanění energie oproti stávající směrnici Rady 2003/96/ES rozšiřuje rozsah
působnosti zdanění na další energetické produkty, pokud jsou určeny k použití jako palivo nebo
pohonná hmota:


denaturovaný líh s jakýmkoliv obsahem alkoholu;



vodík;



čpavek;



acyklické a cyklické uhlovodíky;



methanol (methylalkohol);



ether;



mazací prostředky;



antidetonační přípravky;



složená organická rozpouštědla a ředidla;



směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů;



destilované mastné kyseliny;



směsi sestávající se převážně z dimethylmethylfosfonátu, oxiranu a oxidu fosforečného;



monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů;



palivové dřevo a dřevěné uhlí, pokud je určeno k použití jako palivo v zařízeních s
celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 5 MW.

7
Energetické produkty nepatřící do působnosti směrnice o zdanění energetických produktů a
elektřiny
Návrh směrnice o zdanění energie stanoví, které energetické produkty a elektřina nejsou
předmětem zdanění. Směrnice se nebude vztahovat na:



zdanění tepla na výstupu;
následující použití energetických produktů a elektřiny:
o energetické produkty používané pro jiné účely než jako pohonné hmoty nebo paliva;
o dvojí použití energetických produktů. Energetický produkt má dvojí použití, pokud se
používá jednak jako palivo, jednak pro jiné účely než jako pohonná hmota nebo
palivo. Za dvojí použití se považuje použití energetických produktů pro chemickou
redukci a v elektrolytických a metalurgických procesech, jsou-li energetické produkty
při daných procesech používány přímo, jsou-li využívány jako přímý energetický vstup
nebo je-li s těmito procesy spojena jejich spotřeba;
o elektřina používaná zejména pro účely chemické redukce a v elektrolytických a
metalurgických procesech, je-li elektřina při daných procesech používána přímo, je-li
využívána jako přímý energetický vstup nebo je-li s těmito procesy spojena její
spotřeba.

Navrhované změny ve zdanění energetických produktů a elektřiny používaných v letectví a lodní
dopravě
V případě letecké dopravy návrh směrnice o zdanění energie počítá se zdaněním energetických
produktů a elektřiny dodaných pro lety v rámci EU (tj. lety mezi dvěma letišti v EU včetně
vnitrostátních letů), nejedná-li se o lety určené výhradně pro dopravu zboží. U letů určených
výhradně pro dopravu zboží je navrženo ponechat stávající osvobození od daně. Ostatní
mezinárodní lety mimo daňové území EU jsou nadále osvobozeny od daně v závislosti na platných
mezinárodních smlouvách pro leteckou dopravu.
Energetické produkty a elektřina používané pro leteckou dopravu v rámci letů uvnitř EU pro vlastní
potřebu nebo rekreační účely4 by měly podléhat standardním úrovním zdanění pro pohonné
hmoty a elektřinu platným v členských státech. Pro všechny ostatní lety (zejména komerční
doprava osob a zboží současně) je stanoveno desetileté přechodné období pro dosažení
minimálních sazeb daně pro pohonné hmoty s každoročním proporcionálním nárůstem těchto
sazeb. Pro udržitelná paliva a alternativní paliva je v rámci desetiletého přechodného období
stanovena povinnost zachovat nulovou sazbu daně, aby se podpořilo jejich využívání.
Členský stát má současně možnost zdanit energetické produkty a elektřinu pro výlučnou dopravu
zboží, pokud je uskutečněna na národní úrovni nebo se jedná o dopravu mezi dvěma nebo více
členskými státy, a to na základě bilaterálních dohod.
Návrh směrnice o zdanění energie dále umožňuje, aby členský stát aplikoval zdanění i
na mezinárodní lety do a z třetích zemí, pokud to bude v souladu s mezinárodními smlouvami.

4

Leteckou dopravou pro vlastní potřebu se rozumí provozování nebo užívání letadel společnostmi za účelem přepravy
cestujících nebo zboží jako pomocné činnosti podnikání, přičemž jde o provoz letadel, který není obecně považován
za přístupný pro veřejnost, a jejichž piloty jsou osoby, které mají alespoň platný průkaz způsobilosti obchodního pilota
s přístrojovou kvalifikací.
Rekreačními lety se rozumí použití letadla k osobním nebo rekreačním účelům, které nesouvisí s obchodním nebo
profesionálním využitím.
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V případě lodní dopravy návrh směrnice o zdanění energie nově stanovuje povinnost zdanit
energetické produkty a elektřinu zvýhodněnou sazbou daně (pro pohon motorů speciálních strojů)
pro použití jako palivo do plavidel a na elektřinu používanou přímo k nabíjení elektrických plavidel
pro účely liniové vodní dopravy (nákladu a osob), rybolovu a nákladní dopravy v rámci EU. V rámci
desetiletého přechodného období je členským státům stanovena povinnost uplatňovat nulovou
sazbu daně na udržitelná a alternativní paliva a elektřinu.
Energetické produkty a elektřina používané pro zbývající typy vodní dopravy v rámci EU (včetně
např. soukromých rekreačních plaveb) by měly podléhat standardním úrovním zdanění
pro pohonné hmoty a elektřinu platným v členských státech.
Pokud jde o vodní dopravu mimo EU, mohou členské státy tento druh dopravy osvobodit od daně
nebo uplatňovat výše uvedené úrovně zdanění, v závislosti na druhu činnosti.
Osvobození zranitelných domácností od zdanění paliv
Návrh směrnice o zdanění energie zavádí možnost osvobodit po dobu deseti let od zdanění paliv
zranitelné domácnosti a zavádí desetileté přechodné období pro dosažení minimální sazby daně.
Pro účely osvobození od zdanění paliv se za zranitelné domácnosti rozumí domácnosti významně
postižené dopady zdaněním paliv, což znamená, že jsou pod prahem ohrožení chudobou, který je
definován jako 60 % celostátního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu5.

Právní základ návrhu směrnice o zdanění energie
Návrh směrnice o zdanění energie je založen na článku 113 Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU), který EU umožňuje stanovit harmonizovaná pravidla s cílem zajistit řádné fungování
vnitřního trhu. Kromě toho mohou být v souladu s čl. 192 odst. 2 prvním pododstavcem SFEU
přijata vhodná ustanovení fiskální povahy určená mimo jiné k zachování a ochraně životního
prostředí.

Odůvodněné stanovisko Senátu Parlamentu České republiky
Senát při projednávání návrhu směrnice o zdanění energie dne 5. listopadu 2021 dospěl k závěru,
že předložený návrh směrnice Rady je v rozporu se zásadou subsidiarity ve smyslu čl. 5 odst. 3
Smlouvy o Evropské unii, a přijal odůvodněné stanovisko, ve kterém:


konstatuje, že přijetí takto ambiciózního plánu (European Green Deal) v situaci, kdy není
znám způsob náhrady stávajících energetických zdrojů, je nezodpovědné;



podporuje pozici vlády ČR, která odmítá jakékoliv návrhy, které by mohly vést ke zvyšování
cen energetických produktů a elektřiny;



upozorňuje na nevhodnost řešení dopadů na různé sociální skupiny různou mírou zdanění;
tyto záležitosti musí být řešeny v rámci sociální politiky státu.

Senát postoupil své odůvodněné stanovisko předsedům Evropského parlamentu, Rady EU a
Evropské komise.
Dále Senát žádá vládu ČR, aby při schvalování návrhu v Radě EU, pokud nedojde k jeho úpravě
ve smyslu odstranění důvodů odůvodněného stanoviska Senátu, využila práva veta.

5

Ekvivalizovaný disponibilní příjem je konstruován jako podíl čistého disponibilního příjmu domácnosti a počtu jejích
spotřebních jednotek (vypočteného podle metodiky Eurostatu). Tento příjem je přiřazen všem osobám příslušné
domácnosti.

9

Zdroje
Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických
produktů a elektřiny (přepracované znění), KOM(2021) 563 v konečném znění. Dostupné z:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0563&qid=1638265054144.
Konsolidovaný text směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura
rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (15. 09. 2018).
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02003L009620180915&qid=1638264507399.
Usnesení Senátu č. 333 ze 17. schůze, konané dne 5. listopadu 2021 k návrhu směrnice Rady,
kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny
(přepracované znění) /senátní tisk č. N 67/13/. Dostupné z
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/101524/85192

10
Anotace/Annotation
Návrh směrnice o zdanění energie
Práce se zabývá hlavními změnami ve zdaňování energetických produktů a elektřiny, které jsou
obsaženy v návrhu směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění
energetických produktů a elektřiny (přepracované znění), kterou předložila Evropská komise dne
14. července 2021.
Klíčová slova
Elektřina, energetické produkty, minimální sazba daně, zdanění.
The proposal for recasting the Energy Taxation Directive
The paper presents the main changes in the taxation of energy products and electricity, which are
contained in the proposal for a Council Directive amending the structure of the Union framework
for the taxation of energy products and electricity (recast), submitted by the European
Commission on 14 July 2021.
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Electricity, energy products, minimum tax rate, taxation.
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